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Workshops en projecten DANS 

 
• O, wat mooi is Panama  (project of workshop)  

Beschrijving  

In deze workshop gaan de kinderen dansend op reis naar het land van hun dromen: Panama. Ze gaan op 
ontdekkingstocht en worden uitgedaagd om verschillende dansbewegingen te maken, waarbij ze zich door de 
zaal verplaatsen met verschillende patronen. We dansen snel, langzaam, hoog, laag en alles wat daar tussenin 
zit.  

In deze dansles wordt de verhaallijn van het boek ‘O, wat mooi is Panama’ gebruikt. De kinderen ontdekken 
dat ze met dansopdrachten en gebruik van materialen een verhaal en emoties kunnen uitbeelden. Ze leren te 
exploreren met bewegingen, ze leren samenwerken én ervaren dansplezier!  

Doelgroep:  Groep 1 en 2  
Discipline:   Dans 
Aantal lessen:  3 lessen van 45 minuten of 1 les van 45 minuten 
 
Kosten: 
Project:  
3 lessen van 45 minuten, per groep € 96,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten.  

Workshop:  
1 les van 45 minuten, per groep € 32,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
 
• Max en de toverstenen  (workshop of project) 

Beschrijving  

‘Op een dag vindt Max heel trots, een toversteentje op de rots. 
Wat een mooie glinstersteen, de andere muizen willen er ook zo een! Maar Baltazar, de oudste muis, vindt het 
helemaal niet pluis. De steen is van het eiland, vlug! Geef maar gauw iets moois terug. Max maakt een 
zonnesteen en brengt hem naar de rots alleen. Het eiland geeft met veel plezier, een toversteen aan ieder dier!’  

De kinderen leren na te denken over de elementen van de natuur. Door met de elementen lichaam, ruimte, tijd 
en kracht te spelen wordt een beweging een dans.  

Dit project kan gepresenteerd worden in een eindpresentatie of gebruikt worden voor een viering of afsluiting 
van een projectweek.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 4 
Discipline:   Dans (in dit project is het mogelijk een combinatie met beeldend en drama te maken)  
Aantal lessen:  3 lessen van 45/60 minuten of 1 les van 45/60 minuten 
 
Kosten: 
Project: 
3 lessen van 45/60 minuten, per groep € 96,- / € 111,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  



*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor 3 lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten.  

Met eindpresentatie door de kinderen: 
 
2 lessen van 45 minuten 
1 les van 30 min. Met aansluitend een korte eindpresentatie** 
Totale prijs € 111,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

** Aan de eindpresentatie kunnen meerdere groepen deelnemen.   

Workshop:  
1 les van 45 minuten € 32,- 
1 les van 60 minuten (inclusief minivoorstelling) €37,-*  
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief €37,-  

• Danskriebels (project) 

Beschrijving  

Springen als een kikker, stampen als een reus, waaien als de herfstbladeren... Deze dansante workshop is 
gekoppeld aan een thema naar keuze zoals dieren, sprookjes, seizoenen, etc. Korte dansen en creatieve 
opdrachten wisselen elkaar af. Er zijn kaders binnen de workshop, maar de kinderen zijn vrij om deze op hun 
eigen creatieve manier in te vullen.  

Doelgroep:  Groep 1 en 2  
Discipline:   Dans   
Aantal lessen:  3 lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
3 lessen van 45 minuten, per groep € 96,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten.  

• Dansexpressie  

Beschrijving  

Hoe beweeg je als je boos bent? Of blij? Hoe kun je verven met je elleboog? Of grote teen? Hoe zou je dansen 
als je niet nat wilt worden door de regendruppels? Deze dansante workshop is gekoppeld aan een thema naar 
keuze zoals emoties, schilderen, seizoenen, etc. Korte dansen en creatieve opdrachten wisselen elkaar af. Er 
zijn kaders binnen de workshop, maar de kinderen zijn vrij om deze op hun eigen creatieve manier in te vullen.  

Doelgroep:  Groep 3 en 4  
Discipline:   Dans   
Aantal lessen:  3 lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
3 lessen van 45 minuten, per groep € 96,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten. 



• Survival-dans  (workshop) 

Beschrijving  

We zijn gedropt in het midden van de jungle. Het enige dat we bij ons hebben is ons lijf. Samen dansen we 
terug naar de bewoonde wereld. Zo rollen, kruipen, schuiven en helpen we elkaar door de jungle heen. We 
slingeren aan lianen, bouwen een tent, vangen tijgers, jagen de spin uit de tent en maken SOS-beelden op het 
strand. We sluiten af met een survival-dans waarin alle elementen uit de workshop terugkomen.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 4  
Discipline:   Dans 
Aantal lessen:  1 les van 45/60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Rond de wereld (workshop) 

Beschrijving  

In deze workshop maken de leerlingen een reis rond de wereld. Niet door de echte wereld, maar door de 
fantasiewereld. Hierbij maken de kinderen een reis langs de verschillende danselementen die ze zelf zullen 
uitproberen en ervaren. Zo zullen de leerlingen bijvoorbeeld naar Langzaamland gaan waar ze heel traag zullen 
moeten bewegen of naar Luilekkerland, waar ze heel zwaar moeten bewegen. Deze workshop wordt op een 
leuke, speelse manier gegeven, zodat de leerlingen meegenomen worden in het verhaal en zo leren hoe je op 
verschillende manieren kan dansen/ bewegen.  

Doelgroep:  Groep 1-2 of 3-4  
Discipline:   Dans 
Aantal lessen:  1 les van 45/60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
• Danskracht (workshop) 

Beschrijving  

Op onderzoek uitgaan en ontdekken is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Antwoord op de vraag waarom 
iets zo is of hoe iets werkt, kunnen zij het beste zelf vinden. Deze dansworkshop sluit hierop aan. Aan de orde 
komen: hoe werkt de zwaartekracht, hoe kun je draaien zonder duizelig te worden, hoe kun je zweven en op 
welke manier kun je je lichaam trainen om meer kracht en uithoudingsvermogen te krijgen.  

Vanuit de urban en moderne dansstijl leren de kinderen te bewegen als een robot of als een maandanser (in 
slowmotion). Ze leren danstrucs én maken samen een dans- act met illusie. De workshop wordt afgesloten met 
een hippe dans.  

Doelgroep:  Groep 3, 4 en 5  
Discipline:   Dans 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  



 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Pauze – Forward - Go! (workshop) 

Beschrijving  

‘Pauze... forward... go!’ Alles wat met computers en internet te maken heeft staat centraal in deze 
dansworkshop. Kinderen crashen, laden weer op, dansen door verschillende computerlevels heen en maken 
zelf een supersonische computerdans.  

In deze workshop leren de kinderen samenwerken, ze vergroten hun bewegingsmogelijkheden en ze werken 
aan hun eigen creativiteit. Dit thema zorgt voor genoeg prikkels, uitdaging en beweging! De les wordt 
afgesloten met een swingende dans.  

Doelgroep:  Groep 3, 4 en 5  
Discipline:   Dans 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Games (workshop) 

Beschrijving  

Kinderen zitten tegenwoordig veel achter computers, laptops en tablets om spellen te spelen. Vaak is dat 
statisch, maar in deze workshop zetten we de games in beweging. We gaan met z’n allen dansen maar de 
leerlingen krijgen ook zelf opdrachten om dansbewegingen te maken rondom de verschillende games die ze 
spelen. In deze vorm worden de spellen, waarbij ze normaal gesproken voor een scherm zitten, omgezet in 
beweging. Het aantal workshops dat gekozen wordt, zal invloed hebben op hoe diep ingegaan wordt op de stof 
en hoe veel danselementen (tijd/ kracht/ ruimte) behandeld worden in de workshop.  

Doelgroep:  Groep 5 en 6 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  1, 2 of 3 lessen van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Zapdans (workshop)  

Beschrijving  

Het is heel lekker tv te kijken vanuit je luie stoel. Maar het kan ook anders. 
In deze workshop zappen de leerlingen zich dansend een weg door de tv-wereld. Fast forward door het saaie 
nieuws of slow motion door een Kung Fu Panda film. Of meegezogen worden in een dramatisch, herhalende, 
serie. We doen het allemaal! Aan het eind van deze workshop maken we onze eigen zap dans waarin we zelf 
kiezen door welke programma's we zappen.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Dansen in de ruimte (workshop) 

Beschrijving  

Klaar voor lancering?! Start! In deze dansworkshop zoeven de leerlingen door het heelal. We slingeren om de 
aarde, zweven door de ruimte en gaan kriskras door een sterrenregen en storten neer op een onbekende 
planeet....... 
In deze workshop werken we met én tegen de zwaartekracht en ontdekken alle mogelijkheden van de ruimte 
om ons heen.  

Doelgroep:  Groep 3 t/m 6 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Klaar voor de start!  

Beschrijving  

In deze workshop gaan de leerlingen dansen aan de hand van diverse sporten. De sporten worden verwerkt in 
de dansles door verschillende opdrachten. Hierbij kunnen kinderen dansen en toch dicht bij hun eigen sport 
blijven. De leerlingen zullen in deze workshop met z’n allen dansen, maar ook verschillende opdrachten in 
kleiner groepsverband moeten uitvoeren. Zo gebruiken ze hun eigen creativiteit in de dansworkshop. De 
workshop kan in één les gegeven worden, maar ook in twee of drie lessen. Bij meer lessen zal er meer 
verdieping zijn en zullen er meer danselementen betrokken aan de orde komen.  

Doelgroep:  Groep 6 t/m 8 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  1,2 of 3 lessen van 60 minuten 
 
 
 



Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
• Urban of Capoeira muziek en dans  

Beschrijving  

Tijdens de workshop Urban leren de leerlingen moves uit de verschillende straatdansen: hip hop, house, street 
dance, break-dance. De workshop wordt afgesloten met een dancebattle.  

Met de workshop Capoeira ontdekken de leerlingen de schijn(vecht)bewegingen van de Capoeira uit Brazilië. 
Daarnaast leren ze hoe je verschillende trucs kunt uitvoeren en op welke manier je het beste kunt 
samenwerken: actie-reactie!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Dans en muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
• Japanse volksdans (workshop) 

In deze workshop proeven de kinderen een stukje Japanse cultuur. Naast dat zij Japanse volksdansen leren, is 
er ook uitleg over de levensstijl, de manier van begroeten en Japanse letters. Deze workshop wordt gegeven 
door docente dans en Japanse taal Tomoko Stalpers-Kato. Deze workshop kan aangepast worden voor iedere 
doelgroep. 

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  1 van 45 of 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten €32,-/€37,- 
 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief € 39,- 

 

 

 

 

 



• Urban meets Capoeira muziek-dans (project) 

Beschrijving  

In het project “Urban meets Capoeira” ontdekken de leerlingen de overeenkomsten en de verschillen in de 
straatdansen hiphop, breakdance en de schijnvecht-dans Capoeira uit Brazilië. Daarnaast ontdekken ze hoe je 
verschillende trucs kunt uitvoeren en op welke manier je het beste kunt samenwerken: actie-reactie!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek/dans 
Aantal lessen: 2 lessen van 60 minuten 
 
Kosten: 
2 lessen van 60 minuten € 74,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
• Baron 1898 Dans en literatuur (project) 

Beschrijving  

Dit dansproject is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Vriens. De kinderen brengen thema’s uit het 
boek tot leven. Zo zijn er dansen met het thema De witte wieven, Baron Hooghmoed en De mijn. Iedere groep 
danst zijn eigen thema. In deze dansen is ruimte voor een stukje eigen creatie. 
Dit project wordt afgesloten met een presentatie door de leerlingen. 
Hieraan nemen bij voorkeur 3 groepen deel ( minimaal 2).  

Project Baron 1898 bevat een reproductief, creërend en reflecterend onderdeel.  

Reproductief: De leerlingen nemen als uitvoerder deel aan de danslessen over het verhaal de Baron 1898 op 
school en tijdens de presentatie.  

Reflecterend: De leerlingen nemen als criticus deel aan de verschillende reflectieve opdrachten gedurende het 
proces. De reflectieve activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een eigen mening, en de relatie tussen 
cultureel erfgoed en de wereld van nu.  

Receptief: De leerlingen kijken als beschouwer van het verhaal Baron 1898 naar de verschillende dansen 
tijdens de danspresentatie.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Max. aantal LL  In overleg 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen: Minimaal 2 lessen van 60 minuten in minimaal 2 groepen (voorkeur 3) 
 
Kosten: 
2 lessen van 60 minuten, in 2 groepen + presentatie € 214,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Dans de wereld rond (project) 

Beschrijving  

Afrika, Egypte, India, China, Amerika... Geen plek is te gek om over te dansen. Al deze landen hebben hun eigen 
dansstijl, bewegingen en muziek. Tijdens de lessen maken we een wereldreis en leren de leerlingen elke keer 
een korte choreografie, passend bij een specifiek land of werelddeel.  

Doelgroep:  Groep 4 t/m 8 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  3 lessen 
 
Kosten: 
3 lessen van 60 minuten € 111,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Streetdance (project) 

Beschrijving  

In deze lessenreeks maken de leerlingen kennis met de stijl Streetdance. Een stoere, snelle en uitdagende 
dansstijl die voor iedereen geschikt is. En dit alles op bekende Top- 40 muziek. De leerlingen leren basispassen 
en uiteindelijk een korte choreografie. Het is een feestje! 

Doelgroep:  Groep 3 t/m 8 
Discipline:  Dans 
Aantal lessen:  3 lessen 
 
Kosten: 
3 lessen van 45**/60 minuten € 96,-/€ 111,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ reiskosten. 
** groep 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshops en projecten MUZIEK 
 
• Themaworkshops voor peuters  
(We verzorgen ook muziekworkshops voor de allerkleinsten. Bij interesse kun je  
contact opnemen met karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl)  
 
Beschrijving  
Wil je een nieuw jaargetijde muzikaal beginnen, dan kan dit met een workshop vol muziek, dans, beweging en 
zang. Een muzikale workshop rondom andere thema’s zoals sinterklaas, kerst, carnaval, feest, vervoer, dieren 
en natuurlijk het thema van de Kinderboekweek; beroepen, zijn ook mogelijk. 
 
Tijdens de workshops worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals de muzikale, maar ook 
cognitief, motorisch en taal/spraak ontwikkeling. 
  
Doelgroep:  Peuters 
Discipline:   Muziek 
Max. aantal LL: 16 
Aantal lessen:  één of meerdere lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
Workshop van 45 minuten incl. materiaalkosten € 42,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief €49,-  
 
• Prentenboek en muziek voor peuters (project) 

Beschrijving  

Hoe leuk is het om een muziekworkshop te koppelen aan een prentenboek! De kinderen beleven het verhaal 
daardoor nog meer. Voorbeelden van boeken waarop workshops gegeven kunnen worden zijn; 
‘Çoco kan het’, ‘Een huis voor Harry’, ‘Kleine walvis’, ‘Mama kwijt’, ‘Ssst de tijger slaapt’, ‘Boer Boris gaat naar 
zee’.  

Zou je graag een workshop muziek op een ander prentenboek willen, informeer dan naar de mogelijkheden bij 
karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl  

Doelgroep:  Peuters 
Discipline:   Muziek 
Max. aantal LL: 16 
Aantal lessen:  één of meerdere lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
Workshop van 45 minuten incl. materiaalkosten € 42,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief €49,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Nationale voorleesdagen   

Beschrijving  

Het prentenboek van het jaar is het uitgangspunt voor deze workshop. We gaan hierbij zingen, dansen en 
muziek maken.  

Doelgroep:  Peuters 
Discipline:   Muziek 
Max. aantal LL: 16 
Aantal lessen:  één les van 45 minuten  
 
Kosten: 
 
Workshop van 45 minuten incl. materiaalkosten € 42,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief €49,-  
 
• Timmetje Tik en de magische muziekkist (project) 

Beschrijving en verhaallijn  
Er was eens een jongen die Tim heette, maar iedereen noemde hem ‘Timmetje Tik’ omdat hij altijd overal op 
tikte en trommelde. Op een dag mocht Timmetje Tik logeren bij opa en oma. De hele dag hoorde Timmetje Tik 
allerlei geluiden in het huis. Boem, bats, tikkerdetik. Het geluid kwam van de zolder. Timmetje Tik gaat op 
onderzoek uit en vindt op zolder een magische kist met allemaal slaginstrumenten......  

Vanuit dit verhaal wordt er gewerkt aan de kerndoelen, zoals het samen zingen van liedjes, het beluisteren van 
verschillende soorten en stijlen muziek én het maken van muziek op de verschillende instrumenten. Natuurlijk 
gaan we ook bewegen op muziek!  

Materialen  
Bij dit project wordt gebruik gemaakt van Tutti timbri instrumenten. Dit zijn houten instrumenten die speciaal 
gemaakt zijn voor jonge kinderen.De instrumenten zijn ontwikkeld door Bert van Bommel. De kar met 
instrumenten blijft gedurende het project op de basisschool.  

Doelgroep:  Groep 1 en 2 
Discipline:   Muziek 
Aantal lessen:  3 lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
3 lessen van 45 minuten, per groep € 96,- 
Gebruik Tutti Timbri instrumentarium € 30,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten.  

• Geluid is overal (project of workshop) 

Beschrijving  

De leerlingen gaan in het eigen lokaal op ontdekkingstocht naar geluiden. 
Ze komen er al snel achter, dat bijna alles geluid maakt, maar kun je er ook 
muziek mee maken? 
Tijdens ‘Geluid is overal’ leren de leerlingen onder begeleiding, dat je inderdaad hele coole muziek kunt maken 
zonder te zingen en zonder echte instrumenten te gebruiken. In het project komen de volgende elementen aan 



bod: 
- ontdekken van klankbronnen 
- ritme oefeningen en spelletjes 
- geluidsquiz 
- muziekopnames maken 
- een hoorspel maken  

Doelgroep:  Groep 1, 2, 3 en 4 
Discipline:   Muziek 
Aantal lessen:  4 lessen van 45 minuten of 1 les van 45 / 60 minuten 
 
Kosten: 
Project: 
4 lessen van 45 minuten, per groep € 128,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €156,-+ materiaal- en reiskosten.  

Workshop:  
1 les van 45/60 minuten, per groep € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief € 39,- 

• Workshop prentenboek/thema (workshop) 

Beschrijving  

Een les vol muziek en beweging op een bepaald thema of prentenboek. Voorbeelden zijn lessen rondom het 
thema sinterklaas, kerst, vervoer, feest, de verschillende seizoenen, Kinderboekenweek de nationale 
voorleesdagen enzovoort. 
Ook werken we op maat, dus heb je bijvoorbeeld een projectweek of wil je een workshop bij en prentenboek 
laat het ons weten!  

Doelgroep:  Groep 1 en 2  
Discipline:   Muziek en beweging 
Aantal lessen:  1 les van ongeveer 45 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45 minuten € 32,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Rupsje Nooitgenoeg (workshop)  

Beschrijving  

Het beroemde boek van Eric Carle ‘Rupsje Nooitgenoeg’ gaat over het rupsje dat niet ophield met eten. We 
gaan muziek maken en net als het rupsje eten en eten en eten. Als wij ook buikpijn krijgen, maken we een 
huisje om ons heen. Uiteindelijk kruipen we eruit om weg te vliegen als prachtige vlinders.  

Doelgroep:  Groep 1 en 2 (ook geschikt voor peuters) 
Discipline:   Muziek en beweging 
Aantal lessen:  1 les van ongeveer 45 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45 minuten inclusief materialen € 42,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €49,-+ reiskosten.  
 
• Heel veel zingen! (workshop) 

Beschrijving  

Met de kinderen worden bestaande of ter plekke verzonnen liedjes gezongen. Maar natuurlijk niet zonder onze 
stemmen eerst goed op te warmen, want dat doen professionals tenslotte ook! De docent begeleidt de 
kinderen op gitaar.  

Doelgroep:  Groep 1,2 en 3 
Discipline:  Zang en muziek 
Aantal lessen:  1 les van 45 of 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Huis-, tuin- en keukenmuziek (workshop) 

Beschrijving  

Wie zegt dat een pan alleen is om in te koken? En wie zegt dat een koektrommel alleen is om koekjes in te 
doen? De kinderen gaan aan muzikaal aan de slag met spullen uit de tuin of keuken. Eerst klassikaal, maar 
daarna in groepen. En aan het einde van de workshop wordt natuurlijk de eigen compositie gepresenteerd.  

Doelgroep:  Groep 1,2, 3 en 4 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 45 of 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 
 
 



• Klinkt als...... (workshop) 

Beschrijving  

Gesproken, geschreven en muzikale taal komen samen in deze workshop. De muziekdocent van Het 
KunstPodium vertelt een verhaal met allerlei bijzondere en spannende dieren in de hoofdrol. De dieren leven in 
het grote bos en maken van alles mee. Het blijkt dat ieder dier een eigen geluid heeft waardoor het, net als bij 
de mensentaal, kan praten met de andere dieren. Sommige dieren hebben zelfs een eigen ritme! De kinderen 
maken zelf muziek door te zingen en te spelen op allerlei instrumenten. Het taalbegrip wordt aangesproken 
door tijdens het verhaal op speelse manier te werken met letters, woorden en tekeningen.  

Doelgroep:  Groep 3 en 4 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  

 
• Instrumenten-carrousel (workshop) 

Beschrijving  

In de instrumenten-carrousel maken de kinderen actief kennis met diverse instrumenten. De kinderen krijgen 3 
of meer miniworkshops van 15 minuten. Nadat de docent heeft laten horen hoe het instrument klinkt, gaan de 
kinderen zelf aan de slag. Iedere 15 minuten wisselt de leerling naar een ander instrument.  

In verband met het instrumentarium, kunnen er maximaal 8 kinderen per workshop deelnemen. Bij klassen 
met meer dan 24 kinderen zijn er daarom minimaal 4 workshops van 15 minuten (tot 32 kinderen) nodig. De 
school heeft de keuze uit de volgende instrumenten:  

• Koperinstrumenten (trompet, cornet, trombone etc.)  
• Klarinet/saxofoon  
• Dwarsfluit  
• Slagwerk  
• Gitaar  
• Harp  
• Viool  
• Keyboard/(elektrische) piano  

De carrousels kunnen alleen bij basisscholen plaatsvinden, die voor iedere workshop een aparte ruimte 
hebben. Is dit niet het geval, dan vindt de carrousel plaats op een andere geschikte locatie zoals bijvoorbeeld 
De Cammeleur, CC De Boodschap of CC De Schakel. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden voor huur 
van ruimtes.  

Doelgroep:  Groep 5, 6, 7 en 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 3 of meer workshops  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 27,-* 
Materiaalkosten € 17,- 



Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
1 les met 3 workshops van 15 min. € 141,-* 
1 les met 4 workshops van 15 min. € 214,-* 
1 les met 5 workshops van 15 min. € 302,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Inclusief materiaalkosten 
 
• Samba percussion muziek  

Beschrijving  

Wie kent hem niet; de inmiddels beroemde 'Bloemkool Samba' van Samba Salad. Deze als grap bedoelde à 
capella samba bleek een zeer succesvolle methodiek om de Braziliaanse Samba aan te leren. Na een amusante, 
leerzame maar korte uiteenzetting over de geschiedenis en ontwikkeling van de (Afro) Zuid-Amerikaanse 
muziek en een warming-up worden swingende samba ritmen op percussie- instrumenten gespeeld. Variërend 
van grote trommels tot kleine handinstrumenten met stokken.  

Iedere leerling bespeelt in deze workshop een percussie-instrument. De klas wordt verdeeld in groepen met 
ieder een eigen instrument. Met de verschillende ritmes wordt er gestapeld tot er een swingend geheel te 
horen is.  

Het samenspelen is meer dan alleen een leuke groepsactiviteit. Deelnemers vormen een muzikaal team en 
zetten een groot ritmisch spektakel neer. Ontdek de kracht van samen muziek maken!  

Doelgroep:  Groep 5, 6, 7 en 8 
Discipline:  Muziek en wereldoriëntatie 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
• Djembé  (workshop) 

Beschrijving  

Leerlingen leren in deze workshop muziek te maken op de Djembé. Aan de orde komen verschillende 
basisslagen, basisritmes en improviseren. Als we gewend zijn aan de Djembé, gaan we meespelen met 
verschillende beats.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 45 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Gebruik Djembé € 2,50,- per stuk 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 



 
• Muziek maak je samen (workshop) 

Beschrijving  

Onder begeleiding van een echte muzikant gaat de klas erachter komen dat, als je het goed aanpakt, je echt 
niet jarenlang hoeft te oefenen om samen goede muziek te maken. Allerlei instrumenten, heel veel pit en een 
beetje lef... En de klas staat op zijn kop!  

Doelgroep:  Groep 6 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Vriendenlied (workshop)  

Beschrijving  

Ieder kind krijgt een klasgenootje toegewezen waarover dit kind in één zin iets aardigs moet zeggen. Een 
compliment, een bedankje, het benoemen van een positieve eigenschap, etc... 
Dat kind krijgt weer een ander toegewezen waardoor uiteindelijk heel de klas 1 compliment heeft uitgedeeld 
en 1 compliment heeft ontvangen. Van al deze zinnen worden de coupletten gemaakt. Ik maak vooraf een 
refrein met daarin de nadruk op hoe fijn het is om ergens bij te horen, dus dat het ook fijn is om een ander toe 
te laten.'  

Als lesafsluiting, of als 2e les, maken we een opname van het vriendenlied.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 90 minuten  
 
Kosten: 
Les van 90 minuten € 55,50,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
 
• Je eigen lied in 1 uur (workshop)  

Beschrijving  
 
In deze workshop verzint de klas in één les een compleet nieuw, nog niet bestaand lied! Een afscheidslied voor 
de juf of meester, een lied met het thema dat in de klas speelt. Alles is mogelijk. Met handige tips en trucs van 
de docent en onder gitaarbegeleiding worden de fijne kneepjes van songwriting geleerd en direct uitgevoerd.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  



*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten 
 
• Rap maken (workshop)  

Beschrijving  

Samen met de klas een rap maken? Dat kan! Tijdens deze workshop leren de kinderen hoe rapmuziek in elkaar 
steekt en leren ze natuurlijk een eigen rap te maken. Het wordt een swingende les!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 

Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten 

• Lekker zingen! (workshop) 

Beschrijving  

In deze workshop leren de leerlingen om comfortabel te zingen. Leer makkelijk hoog en laag zingen, of hard en 
zacht. Naast het makkelijk leren zingen van toffe popnummers, besteden we ook aandacht aan de tekst: hoe 
kom je geloofwaardig over?  

Het plezier staat in deze workshop voorop. Een leuke workshop dus, voor echte zangers en zangeressen in de 
dop!  

Doelgroep:  Groep 7 en 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten door een vakdocent van Het KunstPodium 
 
Kosten: 

Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten 

• Op maat muziek, dans, beeldend, drama (workshop) 

Beschrijving  

Ben je op zoek naar een workshop die aansluit bij een thema of boek? 
Of zoek je workshops die passen in bijvoorbeeld een projectweek of een culturele dag? Dan denken wij graag 
met je mee; we kunnen voor alle disciplines workshops op maat leveren. Voorbeelden van alle mogelijkheden 
volgen op de pagina’s hierna.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Muziek, dans, theater, beeldend/mediakunst 
Aantal lessen:  1 of meerdere lessen 
 
 
 



Kosten: 
Afhankelijk van de gevraagde workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Boomwhackers (workshop) 

Beschrijving  

Een boomwhacker is een percussie-instrument. Het zijn meerkleurige holle buizen van zacht plastic, die ten 
opzichte van elkaar harmonisch gestemd zijn. Het instrument wordt bespeeld door het tegen een andere 
boomwhacker, het lichaam of een ander voorwerp te slaan.  

In deze workshop vormen de leerlingen een orkest door met boomwhackers te spelen. Samen met de 
vakdocent werken ze aan een ritmisch stuk. Daarnaast zijn er creatieve opdrachten om via klank samen te 
werken en een muziekstuk te maken. De leerlingen krijgen door muziek te maken inzichten in zichzelf en 
anderen; ze leren naar elkaar te luisteren en samen te werken. Het is een manier van muziek maken, die 
geschikt is voor alle leerlingen.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  1 van 45 of 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 45/60 minuten € 32,- / € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief € 39,- 
 
• We gaan op reis! (project) 

Beschrijving  

We gaan samen een reis maken. Waar naartoe is nog onbekend! Misschien wordt het wel een reis door de tijd, 
of door de verschillende continenten. Eén ding is zeker, je gaat van alles ontdekken aan de hand van allerlei 
soorten muziek. Laat je verrassen en ga mee op deze ontdekkingsreis!  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  4 lessen 
 
Kosten: 
4 lessen van 45 minuten € 128,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Zingen doe je samen (project) 

Beschrijving  

Houd jij ook zo van zingen? Dan is ‘zingen doe je samen’ echt iets voor jou. In vijf weken tijd leer je hoe het is 
om samen met anderen te zingen en je werkt toe naar een optreden, waar je samen mag laten horen wat je de 
afgelopen tijd geleerd hebt. 
Toffe songs, gezond stemgebruik en plezier staan centraal!  

Doelgroep:  Groep 4 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  5 lessen 



Kosten: 
5 lessen van 45 minuten € 160,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €185,-+ reiskosten. 
 
 
• Windkracht 6 (project)  

Beschrijving  

Windkracht 6 is een muziekproject om blaasinstrumenten en slagwerk in de schijnwerpers te zetten bij 
kinderen uit groep 5-6 en 7-8. Behalve met de muziek, maken de kinderen ook kennis met de instrumenten uit 
de verschillende blaasorkesten: harmonie, brassband en fanfare.  

In dit project werkt Het KunstPodium samen met de muziekvereniging(en) uit de gemeente. 
De invulling van het project kan op verzoek van de school aangepast worden.  

Lessen  

Les 1en 2 Een algemene les 
Een algemene les over blaasmuziek gegeven door een docent van Het KunstPodium. De kinderen doen 
verschillende opdrachten om de verschillende instrumenten beter te leren kennen. Ook leren zij twee liedjes 
die ze bij het afsluitende optreden zingen.  

Les 3 Een instrumentencarrousel 
In les 3 gaan de kinderen actief aan de slag met blaasinstrumenten en slagwerk. Ze krijgen mini-workshops op 
verschillende instrumenten. 
De les wordt afgesloten met een eindconcertje, waarin de kinderen een actieve rol spelen.  

Meestal wordt er per twee groepen één instrumentencarrousel gegeven, zodat er groepjes zijn van maximaal 
11 kinderen.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen:  3 lessen 
 
Kosten: 
Afhankelijk van de invulling, aantal leerlingen en het aantal groepen. Neem contact op voor een vrijblijvende 
offerte via karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl. 
 
• Muzikale wereldreis (project) 

Beschrijving  

De klas gaat in groepjes van 5 a 6 kinderen op muzikaal onderzoek rond de wereld. Bij welke plaats en cultuur 
hoort welke klank? Hoe zou je dit omschrijven? Hoe voelt het? Wat voor instrumenten hoor je? Wat doen de 
instrumenten en stemmen om dit gevoel te veroorzaken? Waar zou de tekst over gaan? Wat voor taal is het? 
Vind je het mooi? Hoe zien de mensen en hun kleding eruit? Enz...  

Per les  

In de 1e les krijgt ieder groepje een andere plaats op de wereld. Bijvoorbeeld door blindelings op de kaart te 
prikken, of een wereldbol te draaien. Mbv het internet gaan de groepjes op onderzoek met bovenstaande 
vragen op een werkblad. 
Tot slot maken de groepjes een korte presentatie van een minuut of 2 over hun wereldmuziek. Er moet iets 



kunnen worden verteld over de muziek en de cultuur, er moet een luistervoorbeeld in, er moet een beeld bij 
en er moet natuurlijk goed worden samengewerkt.  

In de 2e les gaan we in één of meerdere van de gekozen muziekstijlen zelf een stuk muziek maken. De kinderen 
weten welke instrumenten ze zouden moeten gebruiken (of nabootsen) en kunnen omschrijven wat deze 
zouden moeten doen. Ook wordt er een beknopte tekst gemaakt op basis van de onderzochte muziek. Wat is 
een typisch onderwerp voor muziek uit dit gebied? Kunnen we dit in de originele taal krijgen mbv google 
translate? Krijgen we het uitgesproken/gezongen? Een grote uitdaging!  

Doelgroep:  Groep 6, 7 en 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen: 2 lessen van 60 minuten 
 
Kosten: 
2 lessen van 60 minuten € 74,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Loop it! (project) 

Beschrijving  

Een heel muziekstuk maken zonder ook maar een instrument aan te raken. Dat kan dus gewoon! Met het 
programma Garageband ga je aan de slag met beats en melodieën en maken je binnen no time je eigen 
muziekstuk. Ontdek de mogelijkheden van de muziek & technologie..  

Doelgroep:  Groep 6, 7 en 8 
Discipline:  Muziek 
Aantal lessen: 4 lessen van 45 minuten 
Benodigde materialen: Ipad voor iedere leerling 
 
Kosten: 
4 lessen van 45 minuten € 128,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten € 154,-* + reiskosten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Workshops en projecten THEATER 
 
• Prentenboeken en theater (project) 

Beschrijving  

Iedere les staat in het teken van een prentenboek. We beginnen met het lezen van het boek en daarna spelen 
we delen uit het boek na. Daarbij doen we ook leuke spelletjes en zingen we liedjes die in het thema passen. 
Boeken die voorbij komen zijn onder andere: Saartje wil een taartje en Het aller-ondeugendste biggetje. Op 
verzoek kunnen er ook boeken rond een bepaald thema gekozen worden, bijvoorbeeld met de feestdagen.  

Doelgroep:  Peuters en kleuters 
Discipline:   Theater 
Max. aantal LL:  15 
Aantal lessen:  min. 3 lessen van 45 minuten (in min. 2 groepen)  
 
Kosten: 
3 lessen van 45 minuten, per groep € 96,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
 
• Sprookjes theater (project) 

Beschrijving  

Iedere les staat een nieuw sprookje centraal en daaraan is steeds een andere emotie gekoppeld. Zo leren we in 
zes weken alle basisemoties spelen, zo groot en klein als we maar kunnen. Bij ‘De nieuwe kleren van de keizer’ 
leren trots en schaamte kennen, bij ‘Hans en Grietje’ spelen we angst en moed.  

In de lessen is ruimte voor theaterspelletjes, maar ook voor het maken en presenteren van eigen scènes.  

Doelgroep:  Groep 3, 4, 5, (6) 
Max. aantal LL  In overleg 
Discipline:   Theater 
Aantal lessen:  3 tot 6 lessen van 60 minuten in minimaal 2 groepen  
 
Kosten: 
3 lessen van 60 minuten, per groep € 111,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €115,-+ materiaal- en reiskosten.  

• Fiet wil rennen (project) 

Beschrijving  

‘Fiet wil rennen’ is een educatief kunstproject waarbij drama centraal staat. Het project is gebaseerd op het 
boek van Bibi Dumon Tak & Noelle Smit en de gelijknamige animatiefilm. 
In de lessen leren de kinderen zich in te leven in het verhaal van Fiet, hun lichaam te gebruiken om zich uit te 
drukken en hun fantasie te gebruiken.  

In de laatste les spelen zij samen met opa’s en oma’s (of ouderen uit bijv. een verzorgingstehuis). Voor 
aanvang van de laatste les krijgen de opa’s en oma’s een korte workshop. 
Speelplezier en improvisatie staan bij dit project voorop.  



Fiet houdt van rennen. 
Het liefst rent hij de hele dag. 
Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. 
Zelfs als het regent rent Fiet. 
De regen klettert dan zo lekker tegen zijn kop. Vooral als hij hard gaat. 
Maar vandaag gaat Fiet niet hard. 
Hij staat zelfs bijna stil. 
Het waait. 
Het waait verschrikkelijk. 
Maar Fiet moet en zal rennen!  

Doelgroep:  Groep 1-2 + opa’s en oma’s (ongeveer 4) 
Discipline:   Theater 
Aantal lessen:  3 tot 6 lessen van 45 minuten  
 
Kosten: 
3 lessen + korte introductie voor opa’s en oma’s* € 156,-** 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
* School regelt deelnemende opa’s en oma’s 
** Bij afname voor één groep bedragen de kosten € 175,- + reiskosten 
 
 
• Alles is reden voor een feestje (workshop) 

Beschrijving  

Eekhoorn nodigt iedereen uit voor een feestje omdat het een mooie dag was. De andere dieren uit het bos 
vinden dit maar vreemd. Dat is toch geen goede reden! Maar Uil legt het uit: "Alles waar je blij van wordt is 
reden voor een feestje." Omdat alle dieren wel een reden kunnen bedenken, zijn er die avond heel veel feestjes. 
Maar wie komt er dan op visite?  

Het uitgangspunt voor deze workshop is het gelijknamige prentenboek. De workshop begint met een korte 
voorstelling van 15 min door de vakdocent. In deze workshop is er veel interactie en is er poppenspel. 

Doelgroep:  Groep 1 en 2  
Discipline:  Theater 
Aantal lessen:  1 les van 45 minuten  
 
Kosten: 
Les van 45 minuten € 32,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Theaterwerkplaats (workshop) 

Beschrijving  

Theaterwerkplaats is een actieve en leuke les, waar de kinderen kennismaken met theater in de breedste zin 
van het woord. De fantasie en eigen inbreng wordt geprikkeld. De leerlingen zullen kennismaken met het 
spelen van verschillende emoties, bewegingsvormen en het spelen met anderen. Maar natuurlijk ook af en toe 
lekker gek doen, gewoon omdat dat leuk is!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Theater 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  



 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
• Schoolmusical (project) 

Beschrijving  

Heb je als leerkracht de taak op je genomen om de kerstmusical, eindmusical of een andere theatervoorstelling 
te regisseren en wil je daar graag wat hulp bij? In overleg stellen we een traject samen waarbij we het beste op 
jouw vraag kunnen ingaan. Dat kan gaan om een aantal workshops rondom basisprincipes van theater: hoe sta 
je op het podium? Hoe geef je vorm aan je rol? Hoe zorg je ervoor dat je verstaanbaar bent? Het kan ook zijn 
dat je hulp wilt bij de regie: Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen uit de verf komen? Hoe geef je het decor 
vorm? Hoe maak je de overgangen tussen scènes of hoe repeteer je met de leerlingen? Je kunt met al je vragen 
bij ons terecht en we stellen samen een traject vast!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Max. aantal LL  In overleg 
Discipline:  Theater 
Aantal lessen: Minimaal 2 lessen van 60 minuten in minimaal 2 groepen  
 
Kosten: 
2 lessen van 60 minuten, per groep € 74,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Pudding Tarzan (project) 

Beschrijving  

Pudding Tarzan is een educatief kunstproject voor de groepen 5 en 6 en is gebaseerd op het boek van Ole Lund 
Kirkegaard. In dit project komt de discipline drama aan bod. Naast het bezig zijn met toneelspel, leren 
leerlingen omgaan met emoties, deze te herkennen en erkennen en wordt het thema pesten aangeraakt.  

‘Iwan Olsen is een miezerig jongetje, de domste van de klas en de slechtste met gymnastiek. Iedereen vindt hem een slappe 
hap en noemt hem Pudding Tarzan. Maar... op een dag spuugt hij verder, leest hij beter, fietst hij harder en voetbalt hij 
slimmer dan alle andere jongens. Die dag lijkt hij de échte Tarzan wel.’  

Doelgroep:  Groep 5 - 6 
Discipline:  Theater 
Aantal lessen: 3 lessen  
 
Kosten: 
3 lessen van 60 minuten, per groep € 111,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Maak je eigen scènes (project)  

Beschrijving  

Iedere week krijg je de kans om je eigen creativiteit te gebruiken. Aan de hand van materialen, muziek of 
personages bedenk je iedere week in groepjes een eigen scène. Want wat zijn nu de ingrediënten voor een 
goede scène? De ene week werken we aan het fysiek transformeren (hoe loop je als een cowboy? Of als een 
omaatje?), de andere week aan stem (hoe klinkt dat omaatje?) en weer volgende week aan de opbouw van een 
scène. Aan het einde van de les presenteer je je scène voor je klasgenoten.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Max. aantal LL  In overleg 
Discipline:  Theater 
Aantal lessen: 3 tot 6 lessen van 60 minuten in minimaal 2 groepen 
 
Kosten: 

3 lessen van 60 minuten, per groep € 111,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshops en projecten BEELDEND 
 
 
• Mooi op de foto fotografie (project) 

Beschrijving  

“Mooi op de foto” is een project waarbij kinderen uit groep 3 en 4 kennis maken met fotografie. De kinderen 
leren niet alleen een fotocamera te bedienen maar ook leren ze technieken zoals het foto’s maken vanuit 
vogel- en kikkerperspectief. Door vragen te stellen over de voorbeeldfoto’s, ontdekken de kinderen wat ze 
mooi en minder aantrekkelijk vinden.  

Doelgroep:  Groep 3 en 4  
Discipline:   Beeldend/drama 
Aantal lessen:  2 lessen  
 
Kosten: 
2 lessen van 60 minuten, per groep € 74,- 
Gebruik 8 fotocamera’s € 12,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  

*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €74,-+ materiaal- en reiskosten. 

• Zentangle Dino’s (workshop) 

Beschrijving  

Deze workshop is gebaseerd op het boek ‘Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van de Dino’s ‘van 
Guido van Genechten. 
Hoe leuk is het om n.a.v. dat boek samen met de kinderen één grote dino te maken en als “poster” in de klas te 
hangen, of als puzzel te blijven gebruiken.  

Elk kind krijgt een puzzelstuk-kaartje ( van stevig papier )waarop lijnen zijn voorgetekend. In de vlakken die 
door het lijnenspel ontstaat tekenen de kinderen tangles die “passend” zijn bij de DINO. Het kaartje kan 
gekleurd worden naar de wens van de kinderen of de leerkracht. Tot slot wordt de puzzel in elkaar gezet en de 
kinderen hebben een eigen DINO KUNSTWERK.  

Doelgroep:  Groep 1 en 2  
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Materiaalkosten € 0,55,- per leerling 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



• SpetterKunst (workshop) 

Beschrijving  

In deze workshop maken de kinderen de mooiste kunstwerken door het spatten met ecoline in centrifuges. 
Deze kunstwerken kunnen op allerlei manieren worden toegepast. De ene leerling maakt er een mondmasker 
van de ander leerling een versiersel voor in het haar enz. Wat het wordt, wordt aan de fantasie van de kinderen 
overgelaten.  

Deze workshop wordt gegeven door beeldend kunstenaar Paul van Osch.  

Doelgroep:  Groep 1, 2 en 3  
Discipline:  Beeldend 
Max aantal LL 15 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Materiaalkosten € 17,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Ratten vangen op papier (workshop) 

Beschrijving  

Met behulp van de stempeltechniek stellen de kinderen hun eigen gezin van ratten samen. Je hebt natuurlijk 
de lieve moederrat. De sterke en misschien wel gevaarlijke vaderrat. Samen met hun vele ondeugende 
kinderen worden zij hier door jou in een gezinsportret gevangen. Vooraf wordt het verhaal dor de eigen 
leerkracht voorgelezen of kan er via you tube naar het verhaal gekeken/geluisterd worden.  

Na het kijken/ luisteren naar het verhaal “De rattenvanger van Hamelen” zitten de kinderen natuurlijk vol met 
geweldige beelden. Aansluiten gaan ze aan de slag met “Ratten vangen op papier”. 
Deze workshop wordt gegeven door beeldend kunstenaar Paul van Osch.  

Doelgroep:  Groep 1, 2, 3, 4 ,5 en 6 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Materiaalkosten € 17,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  

Opmerking:  

Deze workshop kan ook zonder het verhaal van de rattenvanger gegeven worden en met allerlei dieren worden 
gedaan.  

 

 

 



• Zentangle Kasteel in zicht  

Beschrijving  

Door het lezen van het boek Kasteel in zicht maken de kinderen kennis met de bouw van allerlei kastelen. Hoe 
leuk is het om samen met de kinderen één groot kasteel te maken en als “poster” in de klas te hangen, of als 
puzzel te blijven gebruiken. 
Elk kind krijgt een puzzelstuk-kaartje ( van stevig papier )waarop lijnen zijn voorgetekend. In de vlakken die 
door het lijnenspel ontstaat tekenen de kinderen tangles die “passend” zijn bij de een kasteel. Het kaartje kan 
gekleurd worden naar de wens van de kinderen of de leerkracht.  

Tot slot wordt de puzzel in elkaar gezet en de kinderen hebben een eigen kasteelkunstwerk.  

Doelgroep:  Groep 3 en 4 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Waterworkshop (workshop)  

Beschrijving  

Laat de kinderen lekker buiten aan de slag gaan met het maken van een megawaterbaan. Vooral op warme 
dagen een verfrissend leuke manier om beeldend te werken.In drie groepjes kijken de kinderen hoe ze samen 
door middel van buizen, bochten, emmers, flessen en trechters, water van punt A naar punt B kunt 
verplaatsen. 
De losse onderdelen schuiven simpel in elkaar en worden op een eenvoudige manier met elastieken aan 
staande stokken bevestigd. In de groep heeft ieder kind zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo leren ze naar elkaar 
te luisteren en onderzoeken ze de verschillende mogelijkheden. Gezamenlijk creëren ze zo de best mogelijke 
route. Ondertussen leren de kinderen spelenderwijs zowel ruimtelijk als technisch te denken. 
Door het goed inschatten van formaat en afstand ontstaat er een prachtige ruimtelijke tekening. Ze leren wat 
zwaartekracht doet en worden nat als ze de baan niet goed aan laten sluiten. Bij een goede samenwerking 
worden ze beloond. Dan zal het water zich gewillig door de baan laten stromen die ze samen met hun 
klasgenoten hebben gemaakt. Met een laatste val komt het water kletterend tot stilstand en is de missie 
volbracht. Op en top interactief en educatief vermaak. 

 
Deze workshop wordt gegeven door beeldend kunstenaar Paul van Osch.  

Doelgroep:  Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Materiaalkosten € 17,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  

 



• Schimmenspel (workshop) 

Beschrijving  

Bij een schimmenspel vertel je een verhaal aan de hand van schaduwen. Achter een wit laken hangen we een 
felle lamp. Alles wat we tussen de lamp en het doek houden, geeft een schaduw op het doek. En daar kunnen 
we mee spelen. Maar dan moeten we wel eerst onze eigen figuren maken. Dit kunnen mensen, dieren, planten 
maar ook voorwerpen zijn.  

Naar aanleiding van een kort verhaaltje gaan we aan de slag met schaar, papier, stokjes en plakband. Dingen 
die je hebt gehoord in het verhaal ga je samen met je klasgenoten maken uit papier. We kunnen zo het hele 
verhaaltje in plaatjes tot leven brengen.  

Zodra we het licht in de klas uitdoen, kan het spel beginnen. Zo gauw er schaduwen en schimmen te zien zijn, is 
er een sfeer van spanning opgeroepen. Dat maakt het schimmenspel magisch en geeft het een geheimzinnig 
karakter.  

Doelgroep:  Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 120 minuten (met pauze) of 2 lessen van 1 uur  
 
Kosten: 
Les van 120 minuten € 70,-* 
Materiaalkosten € 14,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Groots sjabloneren (workshop) 

Beschrijving  

Samen aan de slag om een lekker groot werk te maken. Een groot vel papier gaan we helemaal onder plakken 
met eenvoudige zelf geknipte vormen. Zo ontstaat als het ware één groot sjabloon. Daarna gaan we dit grote 
beplakte vel papier met rollers te lijf met zelf gemengde kleuren.  

Als alles beschilderd is, kunnen we beginnen aan de grote onthulling. Het grote sjabloon wordt stukje bij beetje 
verwijderd en langzaam maar gestaag wordt zichtbaar wat je samen hebt gemaakt. Het toont aan hoe je met 
samenwerken in korte tijd iets moois en groots kunt bereiken.  

Flora en Fauna is een zeer geschikt thema voor deze workshop, maar de workshop leent zich ook uitstekend 
om hem aan een lopend schoolthema te koppelen.  

Doelgroep:  Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 27,-* 
Materiaalkosten € 17,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
 
 
 



• Zentangle Vandaag ben ik ridder (workshop) 

Beschrijving  

Deze workshop is gebaseerd op het gelijknamige boek van Thijs Goverde. De titel van het boek zegt het al: 
“Vandaag ben ik ridder!” Tijdens de les word de leerling zelf een ridder op papier. 
Elk kind krijgt een kaartje ( van stevig papier ). Daarop wordt een kopie van pasfoto geplakt of foto van gezicht.  

Stap voor stap tekenen de kinderen tangles die passen bij de ridder. Tangles zijn vormen 
die ontstaan door “streepjes, stipjes, bogen, rondjes en golvende lijnen”. 
Elk kind kiest de eigen kleuren voor het schild, de vlag, de laarzen enz. optie is om een eigen naam voor de 
ridder te kiezen en op het schild te schrijven.  

Optie: maak een groepswerk van alle ridders. Bijvoorbeeld: kantelen tekenen en daar ridders op plaatsen.  

Doelgroep:  Groep 3 en 4 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,-* 
Materiaalkosten € 0,50,- per leerling 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• 3D printpennen (workshop) 

Beschrijving  

Maak kennis met dé nieuwste techniek van dit moment: de 3d-printpen! Deze pen kun je vullen met stukken 
plastic. In de pen smelt het plastic zodat je het zelf kunt vormen. Doordat het plastic weer snel afkoelt, kun je 
het oppakken en in de lucht tekenen. Je kunt met deze pen bijzondere tekeningen maken die je kunt 
vastpakken. Doordat je de temperatuur en de snelheid van de pen kunt regelen, worden er verschillende 
structuren gemaakt.  

Het werken met 3d-printpennen is ook een goede oefening om je ruimtelijk inzicht te bevorderen. Daarnaast 
zijn er verschillende manieren om jouw werkstuk vorm te geven. 
Deelnemers gaan (afhankelijk van de groepsgrootte) individueel of in tweetallen aan de slag om zelf een 
ruimtelijk voorwerp te ontwerpen. Daarna gaan ze met verschillende technieken proberen om hun 2d ontwerp 
te veranderen in een 3d creaties.  

Niets is te gek en als jij het kan bedenken, kun je het ook maken!  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Beeldend 
Max. aantal LL 30 
Aantal lessen:  1 les van 2 uur  
 
Kosten: 
Les van 2 uur € 74,-* 
Materiaalkosten € 12,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 



• Voeding in beeld (workshop) 

Beschrijving  

Beroemde schilders zoals Rembrandt en Pieter Claesz legden voeding al lang geleden vast met stillevens. 
Tegenwoordig brengen professionele fotografen voeding nauwkeurig in beeld met hun camera.  

In deze workshop ontdekken de kinderen de verschillen in voeding van vroeger en nu. Vanuit verschillende 
beeldende werken, maken ze (in groepjes) stillevens van gezonde en ongezonde voeding. In een echte 
fotostudio in de klas, leggen de kinderen dit vast. 

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 1 uur € 37,- 
Materiaalkosten € 10,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Zentangle (workshop) 

Beschrijving  

In deze workshop wordt de tekentechniek en filosofie van Zentangle toegepast.  

Tangle in het Engels betekent ‘wirwar, knoop’ maar ook wel ‘omarming’. De Zentangle- methode is ontwikkeld 
door Maria Thomas en Rick Roberts, allebei kunstenaars uit de Verenigde Staten. Ze vonden een hulpmiddel 
om ingewikkelde patronen (tangles/patterns) te laten tekenen door iedereen. Hun slogan ‘anything is possible, 
one stroke at a time’, wordt toegepast bij de uitleg van elke tangle: lijn voor lijn wordt  

een ingewikkeld patroon stapje voor stapje getekend. 
Om een Zentangle te tekenen heb je geen plan nodig en je kunt geen fouten maken. Zentangle vergroot het 
zelfvertrouwen en is goed voor de concentratie. 
De workshop kan gekoppeld worden aan allerlei thema’s, zoals dieren, strand, Sinterklaas en Kerstmis. Enkele 
voorbeelden:  

➢  Kinderboekenweek 
➢  Herfst: een herfstspinnenweb intekenen.  
➢  Sinterklaas: letter(s) intanglen.  
➢  Kerstmis: een ruimtelijke ster voorzien van Zentanglepatronen  
➢  Carnaval: grote draak intekenen gedurende zes lessen of een kleine draak intekenen tijdens één les.  
➢  Pasen: een paastafereel tanglen in een groot ei ➢  Moederdag/vaderdag/valentijnsdag : de eerste letter 
van vader/moeder/vriend/vriendin in een hart tekenen.  
➢  Vakantie: een afbeelding van een caravan of tent bewerken met tangles.  
De workshop wordt gegeven door een gecertificeerde Zentangle docent.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 van 60 minuten 
 
 
 
 



Kosten: 
Les van 60 minuten €37,- 
Materiaalkosten per kind per les €0,55,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief € 39,- 
 
 
• Fantasiedieren schilderen (workshop) 

Beschrijving  

Stap uit de echte wereld, zo je eigen fantasiewereld in. En breng alles wat je daar ziet tot leven. Kijk en lach. 
Praat met andere kinderen over al de dingen die jullie samen verzinnen en maken. 
Laat je uitdagen en laat zien dat er krokodillen bestaan met lange poten en olifantenoren. Dat vissen ook op 
het land kunnen leven en heus wel eens schoenen dragen.  

Je werkt met rollers, kwasten en penselen op een stevig stuk karton. Je experimenteert met verschillende 
kleuren en technieken om zo je eigen talent te ontdekken. Je creëert je zelf verzonnen fantasiedier en we 
zorgen samen dat die kan blijven staan. 
Het wordt naast een creatief avontuur ook een ochtend of middag vol plezier. 
Deze workshop wordt gegeven door beeldend kunstenaar Paul van Osch.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  1 van 60 minuten 
 
Kosten: 
Les van 60 minuten €37,- 
Materiaalkosten €17,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
*Bij afname van één les voor één groep is het tarief € 39,- 

 
• Kunst knutselen met Kunstenaar beeldend (project) 

Beschrijving  

In een cyclus van 9 weken maken de kinderen kennis met verschillende materialen en technieken. Dit gebeurt 
in de klas in lessen van één uur. 
Op een speelse manier krijgen de kinderen kleurenleer voorgeschoteld. Samen gaan we eigen kleuren mengen 
die we dan natuurlijk gaan gebruiken tijdens het tekenen en schilderen. Ook maken we in de lessen gebruik 
maken van sjabloon en stempeltechnieken. Ze leren op een respectvolle en veilige manier omgaan met 
gereedschappen: zoals scharen en breekmesjes, maar ook potloden, verfrollers, penselen en kwasten.  

We maken de mooiste portretten en fantasiedieren met werk van bekende kunstenaars als uitgangspunt. 
Ook is het mogelijk om in de lessen aan te sluiten bij de al lopende thema's. 
Meerdere cycli van 9 weken in verschillende klassen behoort ook tot de mogelijkheden. De lessen worden 
gegeven door beeldend kunstenaar Paul van Osch.  

Doelgroep:  Groep 1 t/m 8 
Discipline:  Beeldend 
Aantal lessen:  9 lessen 
 
 
 
 



Kosten: 
9 lessen van 60 minuten € 333,- 
Excl. materialen 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshops en projecten MEDIAKUNST 
 
• Het toverbos (workshop) 

Beschrijving  

Deze green screen workshop is speciaal ontwikkeld voor de jongste kinderen van het basisonderwijs. Een echt 
feest voor de zintuigen waar illusie en werkelijkheid door elkaar lopen. In de green screen studio gaan zij in 
groepjes een reis door het toverbos maken. De deelnemers zien zichzelf in een virtuele omgeving op het 
digibord.  

Spelenderwijs krijgen zij te maken met principes als voor, achter, links en rechts. Ze krijgen de opdracht mee 
om goed op de dieren te letten. De inwoners zoals de rode slang en het groene konijn zijn namelijk niet wat ze 
lijken, bovendien moeten ze goed oppassen voor de tovenaar, wanneer ze hem tegenkomen zal hij hen laten 
verdwijnen.  

Doelgroep:  Groep 1, 2, 3 en 4 
Discipline:  Mediakunst 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Materiaalkosten € 12,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Interactieve video (workshop) 

Beschrijving  

Voor de jongste onder ons is de workshop "Interactieve video" een mooie kans om eens met nieuwe media in 
aanraking te komen. Deze leuke activiteit wordt met heel de klas gedaan. De juf of meester kan zelfs meedoen 
als hij of zij dat wil. De workshopleider installeert een webcam op een laptop en deze stuurt videobeelden live 
door naar het digibord. Zo kunnen de kinderen zichzelf op het bord zien. Gedurende deze leuke workshop gaan 
er een of meerdere korte filmpjes opgenomen worden. De kinderen gaan dan lopen, bewegen of dansen op 
muziek. Tijdens het opnemen stuurt de workshopleider een aantal dingen door het beeldscherm: dieren, 
hoofddeksels, donderwolken, vraagtekens, confetti, enz. Niets is te gek! Kinderen reageren op datgene dat de 
workshopleider voorbij laat komen. Bijvoorbeeld wanneer de letters ''ZZZZZ'' voorbij komen, gaan de kinderen 
"slapen". Op deze manier ontstaat er een leuk samenspel tussen beeld, geluid en de kinderen. Wanneer de 
videoclips klaar zijn, worden ze bekeken op het digibord. Na afloop kunnen de films naar school verzonden 
worden, zodat iedereen deze nog een keer kan bekijken. De videoclips worden in een beveiligde omgeving 
opgenomen en worden niet op internet verspreid. 

Doelgroep:  Groep 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
Discipline:  Mediakunst 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  

 



• 3D kleuren (workshop) 

Beschrijving  

Het verschil tussen traditionele technieken en nieuwe media is soms maar klein. Zo ook in deze nieuwe 
workshop: 3d-colorizing tool. Met behulp van Augmented reality ervaren kinderen het verschil tussen de 
wereld waarin ze leven en de virtuele wereld. De kinderen gaan hun speciaal geprepareerde kleurplaat 
helemaal inkleuren. Ze kunnen dit met potlood, stift of pen doen. Wanneer dit gedaan is, gaan we deze met 
een tablet scannen. Hierdoor komt de kleurplaat helemaal tot leven en is deze in 3d te bekijken.  

De speciale app reageert ook nog eens wanneer je op de afbeelding drukt. Je kan helemaal om de kleurplaat 
heen gaan met de tablet zodat jij jouw kleurwerk goed kunt bekijken. 
In deze bijzondere workshop maken kinderen kennis met techniek van het Augmented Reality. En dat is een 
ervaring die ze nog lang zal bij blijven!  

Doelgroep:  Groep 2, 3, 4, 5 en 6 
Discipline:  Mediakunst 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  
 
• Waar ben jij? (workshop)  

Beschrijving  

Virtual Reality is sterk in opkomst en er zijn steeds meer toepassingen voor. In deze workshop maken de 
deelnemers kennis met dit fenomeen. Omdat kinderen niet altijd goed weten wat ze zien, is er een nieuwe 
workshop die waarneming aan Virtual Reality koppelt. De klas word in kleine groepjes verdeeld. Per groep is er 
een VR-bril met een andere virtuele locatie. Zo kun je bijvoorbeeld in een spookhuis of in een prehistorisch 
landschap lopen. Een leerling heeft een VR-bril op en door te bewegen komen er telkens nieuwe dingen in 
beeld. Hij omschrijft wat hij ziet en de andere leerlingen tekenen wat er opgenoemd wordt. Dat niet iedereen 
hetzelfde ziet, komt omdat Virtual Reality verandert naarmate een persoon andere bewegingen maakt.  

Hierna krijgt iemand anders de bril op en gaat opnoemen wat hij of zij ziet. Het is de bedoeling om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van deze virtuele wereld, zónder dat deze echt te zien is voor de andere 
deelnemers.  

Doelgroep:  Groep 2, 3, 4, 5 en 6 
Discipline:  Mediakunst 
Aantal lessen:  1 les van 60 minuten  
 
Kosten: 
Les van 60 minuten € 37,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag  
*Bij afname voor één groep bedragen de kosten voor de lessen €39,-+ reiskosten.  

 

 

 



• Computer-generated animatiefilm maken (workshop) 

Beschrijving  

Er zijn verschillende methoden om een animatiefilm te maken. De bekendste daarvan is de stop motion 
animatie, maar ook de claymotion en de cut out zijn redelijk gangbare vormen. 
Tegenwoordig wordt een groot deel van de animatiefilms met een nieuwe techniek gemaakt. Met de 
zogeheten Computer Generated animatiefilms wordt er met behulp van computers een complete film 
gemaakt. Zowel het ontwerpgedeelte als het bewegingsproces worden digitaal gedaan. Bekende voorbeelden 
zijn o.a. Frozen, Cars, Minions, Rio en Ice age. Deze techniek wordt ook in computergames toegepast zoals 
bijvoorbeeld Minecraft.  

In deze workshop gaan leerlingen in groepjes met behulp van een tablet of iPad een CG animatiefilm maken. 
Door gebruikt te maken van verschillende fases in een verhaal leren zij om een verhaal te vertellen. Ze kunnen 
hierbij gebruik maken van kant-en-klare figuren en achtergronden maar zelf ook onderdelen digitaal tekenen. 
Op deze manier wordt hun creativiteit optimaal gestimuleerd.  

Daarnaast spreken ze ook de stemmen van de door hun ontworpen figuren in zodat er een soort rollenspel 
tussen de verschillende leerlingen ontstaat.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Fotograpjes (workshop) 

Beschrijving  

Fotograferen is een leuke, gevarieerde en leerzame activiteit, maar helaas wordt fotografie vaak als een 
serieuze aangelegenheid beschouwd. Dat hoeft zo niet te zijn! In de workshop fotograpjes leer je dat 
fotograferen ook veel humor kan bevatten. Op een eenvoudige manier worden de functies van een fotocamera 
uitgelegd. Door de plaatsing van de deelnemers lijkt er een optische illusie te ontstaan. Ook het standpunt van 
de fotograaf kan een fotograp kan beïnvloeden. In deze workshop worden de leerlingen in kleine groepjes 
opgedeeld. Per groep is er 1 fotocamera beschikbaar. De fotograaf zet de kinderen op een bepaalde manier 
weg. Met behulp van de omgeving en zichzelf gaan de kinderen grappige foto’s ensceneren. Het goed 
inschatten van ruimte en diepte is hier heel belangrijk voor. 
Een bekend fotograpje is iemand die de scheve toren van Pisa om lijkt te duwen. Na afloop bekijken de 
leerlingen de resultaten op een digibord.  

Doelgroep:  Groep 4 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 



• De geheimen van de filmwereld ( green screen) (workshop) 

Beschrijving  

In deze bijzondere workshop leer je alles over één van de grootste geheimen van de filmwereld; de green 
screen. Dit is een van de meest vernieuwende filmtechnieken van de afgelopen decennia. 
Hoewel de techniek al sinds de jaren 70 bestaat, is deze onlangs vernieuwd. Je kunt jezelf tegenwoordig live 
bezig zien op een scherm terwijl je in een andere omgeving zit. Met een groen scherm, een camera en 
bewerkingsprogramma kun je acteurs voortdurend naar de meest waanzinnige decors verplaatsen. Zo kun je 
ondermeer kiezen uit woestijnen, Antarctica, planeten, de maan, tekenfilms, enz.  

In deze workshop ga je zwemmen met haaien, vechten met piraten, rennen voor dino's en nog veel meer! Je 
leert hoe mensen onzichtbaar gemaakt kunnen worden en hoe je ze kunt verdubbelen. 
Een leuke én leerzame workshop voor leerlingen van de bovenbouw.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,-* 
Materiaalkosten € 12-* per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Help! Het spookt op school (workshop) 

Beschrijving  

Heb je dat ook wel eens? Je maakt een foto en het lijkt dan net alsof er een geest te zien is. 
Dit komt omdat de fotocamera is ingesteld met een lange sluitertijd. Wanneer er dan iets beweegt dan is dat 
onscherp in beeld. Op deze manier kun je zelf "spoken" en "geesten" fotograferen.  

Door gebruik te maken van de snelheid en manier van bewegen hebben zijzelf invloed op de manier hoe de 
"spoken" in beeld komen, maar ook de snelheid van de sluitertijd van de camera is belangrijk.  

Zo leren de deelnemers spelenderwijs over camera-instellingen zoals sluitertijd, diafragma en belichting. De 
leerlingen verdelen zich in een vijftal groepen. Per groep krijgen ze een camera met statief. Er is altijd iemand 
die de foto maakt en de anderen lopen voor de camera. Zo ontstaat er een "geestige" foto. Vervolgens 
wisselen de kinderen na iedere foto zodat iedereen aan de beurt komt om te fotograferen.  

Na afloop kunnen ze de foto's bekijken en bespreken wat de resultaten zijn. .  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,-* 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 
 



• Hologram maken (workshop) 

Beschrijving  

Een hologram is een driedimensionale projectie van een onderwerp. Deze is opgebouwd uit licht en lijkt een 
ruimtelijke en fysieke vorm te hebben. Je kunt er echter gewoon doorheen lopen omdat het een illusie is. 
Vroeger waren hologrammen alleen voorbehouden aan Science fiction films. Tegenwoordig is een hologram 
voor iedereen bereikbaar. Hologrammen hebben vele bijzondere toepassingen. Zo werd er onlangs een 
protestmars in Zuid-Korea georganiseerd met een mensenmassa van hologramprojecties. Ook trekt de 
overleden popster Michael Jackson momenteel volle zalen met een show waarin een hologram van zichzelf de 
hoofdrol speelt.  

In deze workshop leren kinderen hoe ze zelf een hologram kunnen maken. Zonder dat ze hiervoor een dure 
hologramprojector nodig hebben. Hier is alleen wat natuurkunde en een smartphone nodig. Tevens leren zij 
hoe zijzelf van een video een hologram kunnen maken. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld een ruimtelijke 
project van zichzelf maken.  

Doelgroep:  Groep 7 en 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,- 
Materiaalkosten € 10,,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
• Stop-motion animatiefilm (workshop) 

Beschrijving  

Stop motion is een animatietechniek waarbij je foto's van een onderwerp maakt. Door het onderwerp iedere 
keer te verplaatsen voordat de foto gemaakt wordt, ontstaat een animatiefilm. 
Belangrijke voorwaarde is wel dat de camera niet verplaatst mag worden tijdens dit proces. De techniek 
bestaat al jaren en is ideaal om een verhaal te verfilmen. Stop motion is erg tijdrovend doordat er veel foto's 
gemaakt moeten worden. In deze workshop ga je eerst met jouw groepje een verhaal verzinnen en een 
storybord maken. Hierna ga je aan de slag om alles te verfilmen.  

Het is belangrijk om goed samen te werken en de taken te verdelen. Op deze manier krijg je een mooi 
eindresultaat. 
Met behulp van een gemakkelijk computerprogramma komt de animatiefilm tot leven. Daarnaast kun je ook 
nog allerlei leuke dingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld een leuk muziekje.  

De films kunnen na afloop bekeken worden.  

Doelgroep:  Groep 5 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 1,5 uur 
 
Kosten: 
Les van 1,5 uur € 55,50,- 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 



• Vlog yourself (workshop) 

Beschrijving  

Vloggen is hot!! Zeker onder de jeugd. Bekende vloggers zijn ware helden voor de jeugd, maar ook in het 
bedrijfsleven en onder beroemdheden wint dit fenomeen aan populariteit. 
Een vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek op internet, waarbij het grootste 
deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. Mensen vertellen hierin over hun dagelijkse leefwereld. Wat 
maken ze mee? Hoe ervaren ze iets? Wat voor interesses hebben ze? Zo kan het bijvoorbeeld gaan over mode, 
beauty, games, sport, hobby's, enz.  

In deze leuke workshop leren deelnemers om zelf een eigen vlog te maken.  

Ze leren hierbij gebruik te maken van verschillende camerastandpunten. 
De deelnemers leren ook over alle aspecten van het vloggen zoals, presenteren, interviewen, pranks en 
challenges. De workshop combineert creativiteit met een stukje mediawijsheid, door in te gaan op wat je wel 
en niet mag doen in een vlog.  

Doelgroep:  Groep 6 t/m 8 
Discipline:  Mediakunst 
Max. aantal LL 35 
Aantal lessen:  1 les van 2 uur 
 
Kosten: 
Les van 2 uur € 74,- 
Materiaalkosten € 12,- per workshop 
Reiskosten € 6,- per docent, per dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contactgegevens Het KunstPodium 
 
Dongen  
Hoge Ham 126  
De Cammeleur  
 
Contactpersoon onderwijs Het KunstPodium  
 
Karlijn Agterberg 
Coördinator onderwijs  
 
karlijnagterberg@het-kunstpodium.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


