
En.... we hebben nog meer aanbod. 
Nieuwsgierig?

Kijk op onze website: 

www.1-2-communicate.com

Voor iedereen die gebarentaal wil leren is het nu mogelijk om een heel bijzondere cursus te volgen.

Onze nieuwe cursus Het hele verhaal in Gebarentaal leert je Nederlandse Gebarentaal door middel van 

verhalen en gesprekjes. 

Na het volgen van deze cursus heeft u 

de basisgebaren onder de knie zodat u 

eventueel aan de workshop 

Visuele muziek voor iedereen kunt deelnemen?Visuele muziek voor iedereen kunt deelnemen? 

Wil je gebarentaal leren?

Een liedje goed omzetten in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) kan best
een uitdaging zijn. 
Muziektolken moeten namelijk leren meer lichaamsbeweging, mimiek, emotie, ritme en creativiteit te 
gebruiken om de tekst optimaal om te kunnen zetten.
Doven hebben behoefte aan een volledig visueel beeld, dus willen ze muziektolken met een goede 
lichaamsbeweging, mimiek, emotie en ritmegevoel. 
Daarnaast moet de muziektolk ook goed kunnen gebaren, zodat doven alles kunnen volgen en Daarnaast moet de muziektolk ook goed kunnen gebaren, zodat doven alles kunnen volgen en 
op die manier van een liedje kunnen genieten.
Daarom organiseren wij een tweedaagse workshop om dit op een leuke manier onder de knie te krijgen.

Visuele muziek voor  
 gebarentaalgebruikers

Wellicht heeft u gezien hoe de liedjes tijdens het Eurovisie Songfestival in de

Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren werden getolkt. Bent u hierdoor nieuwsgierig 

geworden waarom muziek in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) wordt 

vertaald.  Of misschien lijkt het u ook leuk vindt om Visuele muziek tolk te worden? 

Dan is hier uw kans. Wij,  Tom Uittenbogert en een Visuele muziek tolk als workshopleiders, geven een Dan is hier uw kans. Wij,  Tom Uittenbogert en een Visuele muziek tolk als workshopleiders, geven een 

eendaagse workshop voor iedereen die hierin geïnteresseerd is, zodat u muziek in Nederlandse 

Gebarentaal leert begrijpen en inziet waarom visuele muziek erg belangrijk voor doven en 

slechthorenden is.  Misschien kunt/wilt u hierdoor meteen doorstromen naar onze tweedaagse 

workshop Visuele muziek voor Gebarentaalgebruikers.

Visuele muziek voor iedereen


