Beste ouders en kinderen,
Met onderstaand aanbod nodigen wij jullie uit om samen met jullie
kind(eren) het kakelbont KUNSTjaar ten volle te beleven.
Het aanbod is divers en biedt meerdere kunstvormen aan:

bewegingskunst, drama, beeld

en

muziek.

Grootouders, familie, vrienden, … iedereen is welkom!
Iedere workshop is zowel op kinderen als op volwassenen gericht.
Het is de bedoeling dat kinderen samen met hun (groot)ouders kunnen
deelnemen.

Ons aanbod
1

Lucht-acrobatie
Sessie 1
Sessie 2

13u00 – 14u30
13u35 – 15u45
vanaf 5 jaar

Stevens Delannoystraat

2

Dansinitiatie

3

Moderne Bewegingskunst

Balanceren, op een koord dansen, vliegen tot aan de maan … Wie
droomt er niet van? Een professional laat jou samen met je kind het
gewichtloze ervaren. Hiervoor verhuizen we naar een turnzaal in de
Stevens Delannoystraat. Deze workshop wordt 2 keer ingericht. Om
13u00 en om 13u45.
Als extra wonen jullie een mini-spektakel van luchtacrobaten bij.
Kinderen kunnen hier niet alleen aan deelnemen. Enkel onder
begeleiding van een volwassene!
Meer info: www.tissuaerien.com

Dit dansatelier wordt ingericht door de
13u30 – 14u30 Hoofdstedelijke Muziekacademie. Geen klassiek
ballet maar een initiatie in jazz- en hedendaagse
vanaf 5 jaar dans. Voor deze workshop draag je best
gemakkelijke kledij. Durf bewegen in de ruimte!

Sessie 1
Sessie 2

13u30 – 14u20
14u30 – 15u30

Ook deze workshop overstijgt de klassieke dans en laat jullie op een
creatieve, uitnodigende manier stap voor stap tot de meest gevarieerde
bewegingen komen.
Vanwaar toch de naam IKEA-dans?

alle leeftijden

4

Bewegingsverhaal

De workshop bewegingsverhaal is gebaseerd op een verhaal
Kleuters 13u30 – 14u20 of een vertelling en laat jullie karakteristieke houdingen en
Lagere school 14u30 – 15u30 bewegingen die in het verhaal voorkomen uitbeelden. Deze
workshop wordt 2 keer aangeboden.
Om 13u30 voor de kleuters en hun ouders. Om 14u40 voor
alle leeftijden de kinderen van de lagere school en hun ouders.

5

Schaduwspel
Sessie 1
Sessie 2

13u30 – 14u20
14u30 – 15u30

Aan de slag met zwart papier, stokjes, plakband, een groot wit
doek en een straffe lichtspot creëer je je eigen schaduwspel.
Geen nood, ook met minder inspiratie krijg je in deze workshop
een mooi schaduwspel klaar.

vanaf 6 jaar

6

Initiatie woordkunst
Sessie 1
Sessie 2

7

Dit woord-atelier wordt ingericht door de Hoofdstedelijke
13u30 – 14u20 Muziekacademie. Speel je graag toneel? Hou je van gedichten?
14u30 – 15u30 Dan is woordkunst misschien iets voor jou. Kom het op een
speelse manier ontdekken en experimenteer met stemgebruik en
vanaf 6 jaar durf jezelf expressief te uiten met taal en lichaam.

Keramiek
13u00-15u30
vanaf 9 jaar
Cultuurcentrum Strombeek

Voor deze workshop trekken we naar een echt keramiek-atelier in
Strombeek. Voorzie een schort en experimenteer ten volle met
klei. In deze 2u durende workshop leer je een aantal
basistechnieken: klei opbouwen, klei draaien, … We verzamelen
reeds om 13u op school en vertrekken samen naar CC Strombeek.

8

Kartonportretten

9

Giacometti

Geïnspireerd door Rinus Van de Velde bouw je een 3D-zelfportret uit karton.
13u30 – 15u30 Ga alvast maar oefenen met voor de spiegel staan. Extra karton meebrengen
mag zeker! Alle maten en vormen zijn welkom. Ook als je niet voor deze
alle leeftijden workshop kiest, mag je het karton dat thuis in de weg staat meebrengen.

13u30-15u30
alle leeftijden

10

Houtkunst
13u00-15u30
alle leeftijden

11

Panamarenko

12

Tric-fotografie

Trek een schort aan, sloof de mouwen op en ga aan de slag met
ijzerdraad en wikkels gips. De lange, smalle beelden van Alberto
Giacometti inspireren om zelf een kunstwerk te maken.
Een gedreven kunstenaar timmerman begeleidt jullie in dit atelier.
Breng een hamer mee om met palettenhout een blijvend kunstwerk
te bouwen:
eindelijk onze 3D kakelbontpoes!

Droom je van vliegen? In deze workshop bouw je
13u00-15u30 met kosteloos materiaal net zoals Panamarenko je eigen
vliegmachien of ander voertuig. Breng alvast kosteloos materiaal mee!
alle leeftijden Ook als je niet voor deze workshop kiest, mag je kosteloos materiaal meebrengen.

Sessie 1
Sessie 2

13u30 – 14u20
14u30 – 15u30
alle leeftijden

13

Met een digitaal fototoestel, ipad of smartphone maak je
levende schilderijen. Een afdruk ervan wordt de dag zelf nog
tentoon gesteld. Deze workshop is gericht op kinderen vanaf 8
jaar met hun ouders. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen ook
deelnemen, maar zij hanteren geen ICT-materiaal.

Architectuur
Sessie 1
Sessie 2

14

Architectuur, de kunst van het vormgeven van onze omgeving.
13u30 – 14u20 2 Architecten leren je de kneepjes van het vak.
14u30 – 15u30 Met leuke opdrachten dagen ze jullie uit van creatief denken
vanaf 6 jaar tot creatief vormgeven.

Miro-juwelen
Sessie 1
Sessie 2

13u30 – 14u20
14u30 – 15u30
alle leeftijden

De speelse en kleurrijke vormen van Joan Miro vormen de basis om zelf
juwelen te ontwerpen.
Kom naar deze workshop en vervolg het schoolfeest trots met je eigen
oorbellen, ring of armband.

Magritte-tentoonstelling

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Atomium is er een
13u00-15u30 tentoonstelling van Magritte. We vertrekken om 13u00 aan de school
en worden gegidst in het Atomium. De school betaalt de gids en een
alle leeftijden deel van de tickets. Voor het entreeticket vragen we een extra
bijdrage: € 2 voor een kind – € 7 voor een volwassene.
Atomium (normale prijs: € 5,5/kind – € 13/volwassene)

15

Drummen
Sessie 1
Sessie 2

13u30 – 14u20
14u30 – 15u30
vanaf 6 jaar

16

Met onze 2 ervaren drummers heb je al snel enkele
basisritmes onder de knie. Op een drumstel of met kleiner
ritme-materiaal, het kan allemaal! Deze workshop zal
doorheen het schoolgebouw niet ongemerkt
voorbijgaan.

Klank-labo

Sessie 1
Sessie 2

In deze klankworkshop ga je aan de slag met je eigen
13u30 – 14u20 stem en met klanken die je met je lichaam of met
14u30 – 15u30 gewone voorwerpen maakt. De klanken worden
gedigitaliseerd, samengevoegd en verder bewerkt tot
vanaf 6 jaar jullie een unieke hit hebben!

Inschrijven kan via bijgevoegd formulier. Per deelnemer vragen we een bijdrage van € 1,50.
Met deze bijdrage kunnen we een deel van de kosten vergoeden: huur extra ruimte, vergoeding
externe atelierleiders, gidsen en materiaal.
Na inschrijving krijgen jullie nog een schriftelijke bevestiging. Is er iets niet duidelijk? Aarzel niet
ons aan te spreken. Veel plezier met het aanbod!
Het kakelbontteam

