12+ cách để khám phá nghệ thuật tại nhà
Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia vào nghệ thuật có tác động tích cực đến học sinh,
thành tích học tập, phát triển xã hội và tình cảm. Dưới đây là rất nhiều cách để khám phá khiêu
vũ, âm nhạc, nhà hát và nghệ thuật thị giác tại nhà.
1.
Tham gia cuộc vui với Sê-ri kỹ thuật số Aurora Theatre 2020. Bộ truyện cung cấp các hoạt
động miễn phí cho các gia đình. Trở nên xảo quyệt vào ngày 14 tháng 4 và ngày 21 tháng 4 lúc 7 giờ tối.
với Cody Russell, một thành viên của chương trình Thực tập Nhà hát Aurora với nhiều kinh nghiệm trong thiết kế thiết lập và
chống đỡ. Luôn năng động và vui chơi với các trò chơi trên sân khấu được tổ chức bởi các nghệ sĩ giảng dạy của Aurora,
vào các buổi chiều thứ Sáu vào tháng 4 lúc 2 giờ chiều. Tận hưởng thời gian kể chuyện với Nhà hát Aurora lúc 11 giờ sáng
ngày 16 tháng 4 và 23 tháng 4. Hãy “tham dự” trên trang web của theatre hoặc các tài khoản YouTube, Facebook và
Instagram.
2. Hát điều đó! Dàn hợp xướng gặp American Idol trong chương trình thi đấu hợp xướng này từ PBS. Mỗi mùa theo sau dàn
hợp xướng từ buổi thử giọng đến đêm chung kết, với các tập chỉ chạy 25-30 phút. Trang web này cũng bao gồm các lớp học
chính trên tất cả mọi thứ, từ sự hiện diện trên sân khấu đến trình chiếu giọng hát.
3. Lấy cảm hứng tại bảo tàng! Thực hiện thử thách Bảo tàng Getty để tạo lại một tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của họ
với ba vật phẩm bạn tìm thấy xung quanh nhà. Khám phá các triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Quốc gia Mỹ gốc Phi
ở Washington, D.C., bao gồm một bộ sưu tập đa phương tiện rộng lớn. Màu Bộ sưu tập của chúng tôi cung cấp các trang trực
tuyến để in và tô màu từ các bảo tàng trên toàn thế giới, bao gồm Thư viện ảnh chân dung quốc gia. Nghiên cứu in từ các
nghệ sĩ hàng đầu của nước Mể từ Minneapolis Viện Nghệ thuật hoặc tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mexico ở
Chicago. Khám phá “Jamestown và Vượt ra ngoài” với Bảo tàng Mỹ thuật Virginia (VMFA). Khám phá Folkways ghi từ
Smithsonian hoặc thực hiện một collagasaurus. Xem hàng đầu của dòng Crossing tại National Gallery của Victoria tại Úc.
Kiểm tra bộ sưu tập High Museum of Art và thử các dự án từ loạt Get Creative at Home.
4. Phấn nó lên! Một VMFA mời sáng kiến học sinh sử dụng tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng là nguồn cảm hứng cho các dự
án nghệ thuật phấn vỉa hè! Bắt đầu với một video hướng dẫn về làm sơn phấn từ Bảo tàng Chicago cho trẻ em!
5. Bài thơ mười bốn câu. Ông Patrick Stewart, diễn viên được đào tạo bài bản được nhiều người biết đến qua các vai diễn
trong loạt phim Star Trek và X-Men, đã đóng cùng Công ty Royal Shakespeare trong những năm 1960 và 1970. Anh ấy đã
đưa việc đào tạo đó vào sử dụng tốt, đọc một trong những bài hát của William Shakespeare 154 mỗi ngày trên phương tiện
truyền thông xã hội. Tìm hiểu thêm về bài thơ 14 dòng của Bard và các công trình khác của mình từ Thư viện Folger
Shakespeare. Tìm các buổi biểu diễn và hoạt động miễn phí từ tổ chức giáo dục của Atlanta Shakespeare Tavern Playhouse.
6. Danh vọng! Vũ công, biên đạo múa và diễn viên Debbie Allen đang dạy các bài học khiêu vũ miễn phí trực tiếp trên phương
tiện truyền thông xã hội. Tìm kiếm #DanceWithDebbie ALLen cho các lớp học Instagram miễn phí của cô ấy, bao gồm một
số đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Theo dõi #ENBatHome trên phương tiện truyền thông xã hội để biết các bài học về bếp từ Ba lê
Quốc gia Anh.
7. Vẽ Dog Man hoặc sơn “đám mây chút hạnh phúc.” Chỉ cần một vài trong số các nghệ sĩ chia sẻ lời khuyên ... Dav Pilkey
của Dog Man và Captain Underpants nổi tiếng là cung cấp một “Ở nhà” loạt nghệ thuật, cộng với đọc to, thông qua Thư viện
Quốc hội. Người kể chuyện / nghệ sĩ Mo Willems tổ chức Doodles ăn trưa hàng ngày với Trung tâm Kennedy. Hãy xem Vẽ
mỗi ngày với JKK, một kênh YouTube dành riêng từ Jarrett J. Krosoczka. (Bạn biết anh ta từ Đội ăn trưa và Đội cảnh sát thú
mỏ vịt.) Tìm các bản trình diễn nghệ thuật để vẽ rồng và chó từ tác giả / họa sĩ minh họa từng đoạt giải thưởng Grace Lin.
Hãy thử một (hoặc nhiều hơn) trong 52 thử thách vẽ này cho trẻ em! Tham gia các khóa học giải thích nghệ thuật miễn phí từ
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Cảm giác hoài cổ? Xem một tập phim của Bob Ross ‘Niềm vui của Sơn’ (tất cả
403 tập phim).
8. Thiết kế mang tính biểu tượng. Chuyến du lịch ảo trong những kiệt tác kiến trúc mang tính biểu tượng của Frank Lloyd
Wright trên Instagram
9. Chơi bài hát đó! Đi đằng sau hậu trường với Dàn nhạc Giao hưởng Atlanta. Học sinh đồng thau, phát triển sức bền chơi của
bạn với video ngắn này. Đăng ký ba tháng miễn phí các bài học guitar (hoặc ukulele) từ Fender.
10. Chụp nhanh! Tìm hiểu cách máy ảnh hoạt động bằng cách xây dựng lỗ pin của “máy ảnh”, sau đó lấy máy ảnh hoặc điện
thoại di động ra khu phố để chụp ảnh. Hoặc, thử thực hiện một ống kính lập thể từ thời Victoria.
11. Beatlemania! Tìm hiểu về Fab Four, giá trị của thực hành, và toán học với hoạt động trực tuyến này (ES / MS) từ
TeachRock. Beatles không phải là điều của bạn? Thực hiện các khám phá đa chủ đề về cội rễ của Hip Hop (MS / HS), nhịp
điệu Latin của “Despacito” (ES / MS), hay Văn hóa chết chóc và Văn hóa đánh bại. Các nghệ sĩ thường tìm đến âm nhạc để
lấy cảm hứng (ES). Tìm hiểu làm thế nào để nghe nhạc và diễn giải những gì bạn nghe và cảm nhận vào nghệ thuật của riêng
bạn!
12. Thêm niềm vui tại nhà hát (nhưng @home). Kiểm tra các dịch vụ @home miễn phí trên Facebook từ Trung tâm nghệ
thuật múa rối. Xem trong Vườn của Bà tôi từ Nhà hát Liên minh.
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