Transcript video “BabbelArt: jongeren aan het woord”
BabbelArt is een speelse gespreksmethode om met een groep of klas over kunst en
cultuur te praten. Enkele jongeren geven hun mening over het spel.
00:00:06,100 --> 00:00:07,100
Leerling: Dansen!
00:00:07,500 --> 00:00:08,500
Leerling: Stappen!
00:00:08,510 --> 00:00:09,510
Leerling: Straatdansen
00:00:10,500 --> 00:00:11,500
Leerling: Allee nee!
00:00:12,000 --> 00:00:12,900
Onderwijzer: Hiphoppen!
00:00:13,000 --> 00:00:14,700
Leerling: Art... Street-art!
00:00:15,400 --> 00:00:21,500
Spelbegeleider: De spelers komen in contact met een aantal kunst- en
cultuurdisciplines aan de hand van disciplinekaarten
00:00:23,700 --> 00:00:29,500
Spelbegeleider: Ze gaan die disciplinekaarten aan mekaar uitbeelden en eens ze
geraden zijn
00:00:29,600 --> 00:00:34,200
Spelbegeleider: gaan ze eigenlijk nog in gesprek gaan over... ok, wat vind ik nu
leuk, wat vind ik niet leuk
00:00:34,500 --> 00:00:36,000
Leerling: Dat was keileuk...

00:00:37,500 --> 00:00:38,800
Leerkracht: Wat houdt dat precies in?
00:00:42,000 --> 00:00:42,700
Leerling: Fotografie
00:00:43,000 --> 00:00:49,000
Leerling: Ik vond het wel leuk om zo de mening van andere mensen te horen over
de verschillende kunsten en zo
00:00:49,400 --> 00:00:50,500
Leerling: En euh
00:00:50,800 --> 00:00:55,500
Leerling: Ja het was ook leuk om zo een paar dingen te ontdekken die ik nog niet
echt kende
00:00:58,800 --> 00:00:59,500
Spelbegeleider: Wat zei je?
00:00:59,700 --> 00:01:00,500
Leerling: Stadswandeling!
00:01:06,500 --> 00:01:07,500
Leerkracht: Street-art!
00:01:07,700 --> 00:01:08,600
Leerkracht: Graffiti!
00:01:09,000 --> 00:01:10,000
Leerling: Beatbox!
00:01:13,500 --> 00:01:16,500
Leerling: Ik vond het een zeer goed gekozen spel
00:01:16,800 --> 00:01:20,000
Leerling: Dat was omdat ik aan een tafel zat waar ik de mensen niet echt kende

00:01:20,500 --> 00:01:23,500
Leerling: Ze zaten in mijn klas maar ik sprak niet echt veel met hen
00:01:23,800 --> 00:01:28,300
Leerling: Ik heb ontdekt dat er een heel verlegen jongen was in mijn klas, maar ik
wist niet dat hij van rap hield
00:01:28,500 --> 00:01:29,500
Leerling: En dat hij het graag zou leren
00:01:29,900 --> 00:01:33,500
Leerling: Dit is dus waarom ik van het spel hield: het was omdat we elkaar beter
leerden kennen

