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Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, het pad dat 
zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. Dat is 
extra belangrijk in deze complexe en snel veranderende maatschappij. Het Cultureel Jaarprogramma en de 
Plusprogramma’s vormen in Nijmegen al jaren een onlosmakelijk onderdeel van dat fundament. Met trots 
presenteren we dan ook de Culturele Jaarprogramma’s 2019-2020 voor het primair onderwijs in Nijmegen. Het is 
gelukt een kwalitatief hoogstaand programma samen te stellen vol mooie voorstellingen en leerzame, inspirerende 
culturele activiteiten.
Cultuur en School Nijmegen, het onafhankelijke bemiddelingspunt voor kunst- en cultuureducatie voor het onderwijs 
in Nijmegen, in opdracht van de Gemeente Nijmegen belegd bij de Lindenberg, stelt al ruim 12 jaar dit programma 
samen, altijd in nauw overleg met het onderwijs. Hoewel de basis hetzelfde is gebleven, zijn er voor komend jaar 
een aantal wijzigigen doorgevoerd. 

MEERJARENSTRUCTUUR
Het Cultureel Jaarprogramma werkt met een meerjarenstructuur. Met behulp van deze structuur laten we alle 
leerlingen in verschillende leerjaren kennismaken met diverse kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende 
kunst, audiovisueel en literair.
De meerjarenstructuur is opgezet vanuit de volgende uitgangspunten:
 *  de school kiest voor de disciplines die bij hen roulerend per schooljaar aan bod komen;
 *  de programma’s zijn zoveel mogelijk een combinatie van kijken (receptief) en doen (actief);
 *  de programma’s zijn zowel op school als in een professionele culturele omgeving.
Een aantal scholen heeft aangegeven niet langer de discipline literair in het Cultureel Jaarprogramma te willen 
volgen, omdat de scholen al aan diverse taalprogramma’s deelnemen, zoals Bibliotheken Op School.
Daarnaast bleek zowel in programmering als in uitvoering de overlap tussen de disciplines beeldende kunst en 
audiovisueel niet altijd duidelijk en soms arbitrair, waardoor we besloten hebben deze twee samen te voegen.
Dit samen heeft ervoor gezorgd dat we de meerjarenstructuur hebben aangepast en dat we deze van 5 clusters 
hebben teruggebracht naar 4 clusters. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan de vragen en wensen van 
de scholen.

In de onderstaande tabel zie je hoe de nieuwe meerjarenstructuur is opgebouwd:

SCHOOL-
JAAR

CLUSTER 4
OOST

CLUSTER 4
MIDDEN 

CLUSTER 4 
ZUIDWEST

CLUSTER 5

2019 – 2020 THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK DANS

2020 – 2021 BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK DANS THEATER

2021 – 2022 MUZIEK DANS THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

2022 – 2023 DANS THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK

2023 – 2024 THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK LITERAIR

2024 – 2025 BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK DANS THEATER

2025 – 2026 MUZIEK DANS THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

2026 – 2027 DANS THEATER BEELDENDE EN AUDIO-
VISUELE VORMING

MUZIEK

ALGEMENE INFORMATIE
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CLUSTERS
Op basis van de gewenste disciplines wordt een school ingedeeld in een cluster. Binnen die clusters bieden we 
verschillende keuzemogelijkheden voor zowel onder-, midden- als bovenbouw. Uiteindelijk bepaalt de school zelf het 
definitieve programma. In de tabel op pagina 5 zie je in welk cluster jouw school valt en op welke pagina’s je het 
bijbehorende aanbod terugvindt. Op het inschrijfformulier staan vervolgens alle activiteiten weergegeven die dit 
jaar voor jouw cluster beschikbaar zijn. 

PLUSPROGRAMMA’S
Cultuur en School Nijmegen biedt ook dit jaar weer haar Plusprogramma’s Cultureel Erfgoed en Architectuur en Film. 
Deze programma’s bieden we aan naast het Cultureel Jaarprogramma en kunnen dus aanvullend ingekocht worden. 
Dit kan voor de hele school of per groep. 

KOSTEN
Nadat het ons een aantal jaren gelukt is de kosten voor deelname aan het Cultureel Jaarprogramma niet te 
verhogen, zijn we nu helaas genoodzaakt dat wel te doen. Dit is vooral een gevolg van de beide BTW verhogingen 
(eerder in het hoge tarief van 19% naar 21% en nu in het lage tarief van 6% naar 9%). De kosten voor deelname 
aan het Cultureel Jaarprogramma 2019 – 2020 bedragen € 8,60 per leerling. De kosten voor deelname aan een 
Plusprogramma bedragen € 2,62 per leerling. 

PROGRAMMAKEUZE
Cultuur en School Nijmegen doet haar uiterste best om scholen voldoende keuzemogelijkheden te bieden. Die 
kunnen we echter alleen aanbieden als voldoende scholen deze programma’s (blijven) inkopen en het collectieve 
voordeel benut wordt. Daarom geldt dat voor een aantal (podium)programma’s een minimum aantal leerlingen 
nodig is om een programma door te laten gaan. Voor sommige programma’s geldt ook een maximum aantal 
leerlingen. Indien dit het geval is, staat dit aangegeven bij het programma. Voor deze programma’s geldt: 
inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Cultuur en School Nijmegen geeft aan in welke periode de verschillende programmaonderdelen beschikbaar zijn. 
Binnen die periode kan de school een voorkeur aangeven, waarbij geprobeerd wordt zo goed mogelijk aan te 
sluiten.

DEADLINES VOOR INSCHRIJVING
Om deel te nemen aan het Cultureel Jaarprogramma en/of de Plusprogramma’s, verzoeken we je het 
inschrijfformulier voor 7 juni 2019 ondertekend aan ons te retourneren. Om de afspraken en planningen definitief 
te kunnen maken, is het van groot belang dat we tijdig – uiterlijk 28 juni 2019 – ook het formulier met school- en 
leerlinggegevens ontvangen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in (leerlingen per groep, verwachte instroom, 
studiedagen, vakanties, beschikbaarheid ruimte, etc.). 

VERVOER 
Cultuur en School Nijmegen regelt bij verschillende programma’s het busvervoer naar de speellocatie. Dit doen we 
alleen bij het Cultureel Jaarprogramma wanneer de afstand van school tot speellocatie minimaal 1,5 km bedraagt. 
Bij de programma’s staat aangegeven wanneer dit het geval is. Is er geen vervoer inbegrepen, dan verwijzen we 
graag naar onze website www.cesn.nl voor andere vervoersmogelijkheden.

CULTUUR EN SCHOOL NIJMEGEN
Hét bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het primair- en voortgezet onderwijs
Kunst- en cultuureducatie is van groot belang voor de ontwikkeling van creativiteit en talent van kinderen en 
jongeren. Cultuur en School Nijmegen brengt de culturele aanbieders en scholen samen. Naast de culturele 
jaarprogramma’s organiseren we ook Kunst- & Cultuurroutes en het Voordrachtfestival voor het voortgezet 
onderwijs, regelen we het vervoer met de Kunstbus, bemiddelen we een educatieprogramma op de brede scholen, 
bieden we hulp en advies, houden we je op de hoogte van subsidieregelingen en nog veel  meer. Bekijk onze 
website www.cesn.nl en ontdek wat Cultuur en School Nijmegen nog meer voor jou kan betekenen.

ALGEMENE INFORMATIE
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SAMENVATTING 
CULTUREEL JAARPROGRAMMA

CLUSTER 4 OOST   THEATER

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2-3 Theateretappe & Theatermakerij Dees 
Verhoeven

Doortje Doezel, de goudvisheld 08

1-2-3 De Rode Maan De Adeloedeladelaar 09

4-5-6 Theatergroep Kwatta Jabber 10

4-5-6 Theatergroep Fien Wakker 11

4-5-6 Jansen & de Boer i.s.m. Theater Gnaffel Flat 12

6-7-8 Theatergroep Kwatta De Familie van Nielie in alle staten 13

7-8 Theatergroep Timmerdier Niewaar!? 14

CLUSTER 4 MIDDEN  BEELDENDE EN AUDIOVISUELE VORMING

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2-3 Anneke Ingwersen Schimmenspel 15

1-2-3 Niek Michel Foto Kieken 16

1-2-3 Ingrid Wielema Vormrestjes 17

4-5-6 Inti Mego Animatietafel 18

4-5-6 Ingrid Wielema Klankverbeelding 19

4-5-6 Niek Michel Kleine mensen 20

7-8 Oddstream Iedereen is een maker! 21

7-8 Kinderkunstlokaal Het recyclemuseum 22

7-8 Laura Casas Valle & Charlotte Ponjée Workshop etsen 23

7-8 Museum Het Valkhof Kunst Kijken met Klets en wat Klooien 24

CLUSTER 4 ZUIDWEST   MUZIEK

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2-3-4 Kruis en Mol 1+1=2 25

1-2-3-4 Troef Belletje lellen 26

3-4-5 Het Gelders Orkest Waar slaat dat op?! 27

5-6-7-8 De Vuilnismannen Trash 28

5-6-7-8 Het Gelders Orkest Concert voor Rafiq 29

CLUSTER 5  DANS

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2 De Stilte 1-2tjes 30

1-2-3-4 Dansstorm Oost Ssst...een geheimpje! 31

3-4-5 De Stilte De overtreffende trap 32

5-6-7-8 Dansstorm Oost Ik ben ik! 33

5-6-7-8 Introdans Grupo Sportivo 34

5-6-7-8 Introdans Gek Gezicht 35

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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INDELING SCHOLEN PER CLUSTER

Op de volgende pagina’s vind je het volledige aanbod van het Cultureel Jaarprogramma 2019-2020. Het aanbod 
staat per cluster - en dus per discipline - geordend. In onderstaande tabel kun je zien binnen welk cluster jouw 
school valt en op welke pagina’s het voor jou relevante aanbod is terug te vinden. Gebruik het bijgevoegde 
inschrijfformulier om je aan te melden.

CLUSTER 4 OOST   PAGINA 8-14

De Buut Klein Heyendaal

De Driemaster De Sterredans

Montessori Oost De Oversteek

De Muze

CLUSTER 4 MIDDEN  PAGINA 15-24

Brakkestein De Akker St. Nicolaas

De Kleine Wereld Martinus van Beek

De Klumpert NSV 11

De Vossenburcht De Hazesprong

CLUSTER 4 ZUIDQWEST  PAGINA 25-29

Aquamarijn SO4 Windroos Prins Maurits

Het Kleurrijk De Wieken Montesorri Lindenholt

Michiel de Ruyter De Zonnewende De Bloemberg

Entrea De Berg De Dukendonck De Lindenhoeve

CLUSTER 5  PAGINA 30-35

De Aldenhove Prins Claus Petrus Canisius

De Meiboom De Luithorst Entrea De Tapir

Montessori Dukenburg De Wingerd De Windroos Goffert

Nutsschool Lankforst De Klokkenberg De Windroos Waalsprong

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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THEATERETAPPE & THEATERMAKERIJ DEES VERHOEVEN 
DOORTJE DOEZEL, DE GOUDVISHELD

Stel je voor… 
Je bent schrijfster van heldhaftige kinderboeken waarin 
de hoofdpersoon van het ene avontuur in het andere 
rolt, groots en meeslepend leeft, met leeuwen vecht, 
boeven vangt, oude mannetjes redt en geheimen 
ontmaskert. Doortje Doezel zit in haar huisje en schrijft 
over helden. Ze schrijft en zucht: was ik zelf maar een 
held. Dan belt Berend Bram de boekverkoper aan; de 
goudvis springt totaal in verwarring uit de kom en 
Snoes de poes ligt op de loer… Dan komt Doortje in 
actie! 

In deze interactieve, vrolijke voorstelling gaat Doortje 
Doezel op zoek naar kleine heldendaden waar de wereld 
leuker van wordt. De voorstelling wordt gespeeld in een 
mobiel theater, een zogenaamde theaterwagen. Met 
deze wagen komt Doortje aanrijden op het schoolplein 
of de parkeerplaats.

Dees Verhoeven is opgeleid aan de Fontys Academie 
voor Drama in Tilburg. Zij werkt als theatermaker/
regisseur, trainingsacteur, actrice, presentatrice en 
theaterdocent. Haar directe en enthousiaste manier van 
werken en haar passie voor theater maakt dat ze haar 
werk vol overgave en energie doet. De theaterwagen 
is geboren uit de behoefte om kleinere producties 
altijd en overal een volwaardige plek te geven. Het 
publiek neemt in de theaterwagen plaats op de tribune 
en kan ongestoord van een voorstelling genieten. De 
theaterwagen is geheel verduisterd en de geïsoleerde 
wanden maken dat elke voorstelling volledig tot zijn 
recht komt op iedere locatie.

Groep: 1-2-3 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 40 minuten
Periode: sep, okt, nov
Max. aantal leerlingen: 35 leerlingen
Locatie: op school (schoolplein of parkeerplaats bij de 
school)
Speelgegevens: wagen is 8m lang, 2,50m breed en 
3,85m hoog
Bijzonderheden: stroom van school nodig

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

THEATER 
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DE RODE MAAN DE ADELOEDELADELAAR

Op het strand woont een meisje met haar tovervriendje 
in een strandhuisje. Ze maken van alles mee samen. Dat 
kan ook niet anders want één van de twee kan toveren. 
Dan op een dag vindt het meisje in het zand een doek 
met een vreemde vogel er op. Ze wil niets liever dan 
die vogel vinden en in het echt zien. Dat wordt een heel 
avontuur.

In deze vertelvoorstelling doen de kinderen actief mee. 
Als het vertellen eenmaal begint, dan kan vertellen 
zomaar zingen worden. En als er gezongen wordt, 
dan kan het zomaar zo zijn dat een gitaar, accordeon, 
djembé of fluit zich aandient om mee te spelen. Zo 
worden de verhalen tot leven gebracht in verschillende 
vormen, en niet in het minst door de leerlingen die 
worden uitgenodigd om mee te spelen en te fantaseren. 
Thema’s van de voorstelling zijn: avontuur, vriendschap 
en vrijheid.

De Rode Maan Muzikaal Verteltheater maakt 
voorstellingen rondom sprookjesachtige, mythische 
en hedendaagse thema’s, speels van aard, lichthartig 
van kleur en gedragen door een diepere ondertoon. 
De verhalen vinden hun wortels in de geschiedenis, 
maatschappelijke kwesties, mythen, sagen en 
klassieke sprookjes en daarnaast in de fantasie en 
belevingswereld van Hanna’floor de Roos, door wie de 
voorstellingen worden gemaakt en uitgevoerd. De Rode 
Maan speelt in theaters, kastelen, bibliotheken en op 
basisscholen in het hele land.

Groep: 1-2-3 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 50 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: 85 leerlingen
Locatie: op school
Speelgegevens: speeloppervlakte 4,5m breed en 4m 
diep

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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THEATERGROEP KWATTA JABBER

Sommige vogels bouwen een nest en willen daar altijd 
blijven. Andere vogels hebben geen rust en vliegen altijd 
af en aan. In de zomer zijn ze nu eens hier en in de 
winter zijn ze dan weer daar. Flierefluiters, dwaalgasten, 
binnenvetters en holbewoners. Maar wat gebeurt er 
als vreemde vogels elkaar ontmoeten? Kunnen ze met 
elkaar praten? Kunnen ze elkaar verstaan? Vinden ze 
elkaar vreemde vogels? Of zeggen ze welkom en maken 
ze ruimte voor elkaar?

Grijs: Goedeli…!
Grauw: Good goo…!
Grijs: Bon bon…!
Grijs + Grauw: Mornay!

Jabber is een voorstelling over vreemde en gewone 
vogels, in een taal die niemand kan verstaan. Maar wat 
nou als we elkaar niet verstaan, maar toch begrijpen? 
Dan zijn we voor je het weet, geen vreemde vogels voor 
elkaar.

Jeugdtheater Kwatta maakt sinds 2001 speelse 
voorstellingen over serieuze zaken. Humor is voor 
Kwatta een belangrijk ingrediënt. In de voorstellingen 
wordt gebruik gemaakt van verschillende disciplines 
waardoor de vorm iedere keer weer anders is. Kwatta 
speelt in binnen- en buitenland voorstellingen in 
theaters en op locatie en deze worden jaarlijks door  
zo’n 40.000 mensen bezocht.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 4-5-6 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 60 minuten
Periode: ma 30 sept, di 1 okt om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 120 leerlingen
Locatie: Het Badhuis
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

Foto: Hans Gerritsen
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THEATERGROEP FIEN WAKKER

Het is nacht en iedereen slaapt. Toch? O nee… Achter de 
gordijnen in een hoog flatgebouw branden bedlampjes. 
Zonder dat ze het van elkaar weten, liggen alle 
bewoners wakker. 

Anton vraagt zich af of de laatste dodo van zichzelf wist 
dat hij de allerlaatste was. Een harig zwart monster dat 
bang is voor het meisje dat elke nacht boven hem in bed 
kruipt. Meneer Vink is jarig. Hij wordt 107 en is zó blij 
dat hij er niet van kan slapen. En wie doet daar nou om 
2 uur in de nacht de afwas? 

Wakker is een liedjesvoorstelling van Theatergroep Fien 
over piekeren en wakker liggen. Over dromen met je 
ogen open en zin hebben in de volgende dag.

In 2009 werd Theatergroep Fien opgericht door 
theatermaakster Susanne Roos en schrijver en 
theatermaker Jaap Robben (romans Zomervacht en Birk). 
Theatergroep Fien maakt eigenzinnige, interdisciplinaire 
familievoorstellingen, waarin grootse dingen klein en 
begrijpelijk worden en kleine dingen een grote diepgang 
krijgen. Spel, muziek, poëzie en beeldtaal geven Fiens 
voorstellingen een toegankelijke, filosofische laag en een 
intiem karakter.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 4-5-6 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 55 minuten
Periode: ma 28 okt om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 130 leerlingen
Locatie: Lindenberg
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

Foto: Hans Gerritsen
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JANSEN & DE BOER I.S.M. THEATER GNAFFEL FLAT

Een hedendaags muzikaal sprookje over hoe 
eenzaamheid in tweezaamheid kan veranderen, ook  
als je bijna honderd bent.

Willem woont in de Wegflat aan de Flatweg. Een flat 
waar alleen ouderen wonen, waar iedere dag gelijk 
is aan de dag ervoor of de dag die nog moet komen. 
Willem moppert heel erg veel. Wat moet hij anders doen 
de hele dag? Als alles altijd hetzelfde is, ga je vanzelf 
heel veel mopperen. 
Wanneer de kamer naast de zijne vrijkomt en er een 
nieuwe buurvrouw in de Wegflat komt wonen, verandert 
alles. Plots wil Willem niet meer mopperen! Plots kan 
hij weer lachen. Met de buurvrouw wordt er zelfs heel 
veel gelachen! Met de buurvrouw wil hij wel dansen, 
zingen en heeft hij weer zin in alles. Maar het geluk lijkt 
van korte duur wanneer het samenzijn van de ouderen 
wordt bedreigd door een naderende verhuizing. Dat kan 
Willem niet zomaar over z’n kant laten gaan! Toch?

Jansen & de Boer maken muzikaal poppentheater voor 
alle leeftijden. Met ontwapenende personages nemen 
ze de leerlingen mee in kleine verhalen. Deze jonge 
Nijmeegse theatermakers werken in Flat samen met het 
gerenommeerde gezelschap Theater Gnaffel. Zij maken 
voorstellingen waarin mensgrote poppen op magische 
wijze tot leven komen. De poppen staan naast de 
acteurs op het toneel als gelijkwaardige personages. De 
interactie tussen mens en pop is heel eigen; hartstocht 
en intimiteit zijn hierbij opvallend. Alle poppen worden 
door artistiek leider Elout Hol zelf vervaardigd.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 4-5-6 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 55 minuten
Periode: do 7 nov of do 26 mrt om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 130 leerlingen
Locatie: Lindenberg of De Klif
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

THEATER 
fo

to
: E

ri
k 

Fr
an

ss
en



13

THEATERGROEP KWATTA 
DE FAMILIE VAN NIELIE IN ALLE STATEN

Kalkoenen, woestijnen, wolkenkrabbers en filmsterren! 
Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. 
De Familie van Nielie gaat naar Los Angeles, waar vader 
Theo is uitgenodigd voor Het Uitvinderscongres. Maar 
al op het vliegveld van New York raakt het gezin elkaar 
kwijt en zetten ze alles op alles om elkaar terug te 
vinden.

Ja wij gaan naar Amerika
daar is altijd wat te doen
het land dat altijd wakker is
want niemand wordt er moe

Zal Theo op tijd komen om zijn Nanotronische Revolux 
op het congres te laten zien? Waarom is Saar zo 
lichtgeraakt? Gaat het Pam en Jonathan lukken iets 
te worden wat ze nog niet zijn? Kan je in je eentje de 
wereld verbeteren? Waarom mag Oma Amerika niet in? 
En kan iets dat verkeerd is, soms toch goed zijn?

Wat volgt is een avontuur in het land van de hiphop, 
een roadtrip vol vreemde ontmoetingen met rare 
snuiters en een race tegen de klok. De Familie van Nielie 
barst weer van de muziek. Bereid je voor op een feest 
met hiphopmoves en vette beats.

Jeugdtheater Kwatta maakt sinds 2001 speelse 
voorstellingen over serieuze zaken. Humor is voor 
Kwatta een belangrijk ingrediënt. In de voorstellingen 
wordt gebruik gemaakt van verschillende disciplines 
waardoor de vorm iedere keer weer anders is. Kwatta 
speelt in binnen- en buitenland voorstellingen in 
theaters en op locatie en deze worden jaarlijks door  
zo’n 40.000 mensen bezocht.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 6-7-8 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 90 minuten
Periode: di 28 jan om 10.30u
Max. aantal leerlingen: 500 leerlingen
Locatie: Stadsschouwburg
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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THEATERGROEP TIMMERDIER NIEWAAR!?

Een confronterende voorstelling over social media én  
het echte leven!

Als Noortje wordt uitgenodigd om auditie te doen 
voor een talentenjacht op tv, lijkt alles in haar leven 
fantastisch te lukken. Wanneer ze voor deze auditie gaat 
samenwerken met Simon uit haar klas en ze minder tijd 
blijkt te hebben voor haar BFF Nienke, lijkt er echter iets 
compleet mis te gaan… Dit kan ‘niewaar’ zijn!

Als volwassenen vinden we het al lastig zonder, maar 
voor kinderen is het mobieltje vaak dé sociale slagader, 
het medium om vriendschappen te onderhouden en 
je positie in een groep te bepalen. Maar hoe gedraag 
je je in bijvoorbeeld een whatsappgroep? Wat is een 
challenge? Wat is ‘done en not done’? En wie bepaalt 
dat eigenlijk?

Niewaar!? is een voorstelling met een muzikaal verhaal 
over 2 vriendinnen, 2 vrienden en een talentenshow, 
waarin het mobieltje een centrale rol speelt.

Na de voorstelling bespreken de actrices de voorstelling 
op een interactieve manier na met de leerlingen. Wat 
hebben de leerlingen gezien en vooral; wat vinden de 
leerlingen belangrijk? Wat zouden ze zelf doen in een 
vergelijkbare situatie? Een goed antwoord bestaat niet. 
Wij maken samen de regels en moeten samen zoeken 
naar de beste omgang met elkaar, niewaar!?

Theatergroep Timmerdier is een samenwerking tussen 
theatermaaksters- en docenten Eva Timmermans 
en Andrea Diersen. Zij maken educatieve, muzikale 
theatervoorstellingen over actuele thema’s voor de 
basisschool.

Groep: 7-8 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 75 minuten incl. nagesprek
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: 100 leerlingen
Locatie: op school
Speelgegevens: speeloppervlakte 6m breed en 6m diep

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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ANNEKE INGWERSEN SCHIMMENSPEL

Anneke start met een raamvertelling achter het 
schaduwtoneel. Na de nabespreking en korte 
beeldbeschouwing van de poppen bouwt elke leerling 
een eigen pop uit losse voorgeknipte vormen van zwart 
papier en tape. Dan spelen de leerlingen zelf achter 
het toneel. Hier helpt het kinderversje de leerlingen 
in actie te komen, een eigen verhaal te verzinnen, het 
hele speelvlak te gebruiken en de pop verschillend te 
bewegen. Wie eraan toe is, kan nu zijn eigen verhaal 
spelen en zo het verhaal afmaken. De school kiest één 
van de vertellingen: 

* Er is ruzie! 
  Wat doe jij als er ruzie is? Aanvallen als een trotse 

tijger? Terugtrekken als een schichtige schildpad? 
De raamvertelling stelt deze twee uiteenlopende 
karakters voor middels een muzikaal verhaal, een 
rapachtige rijm. Na de scene bespreekt Anneke op 
welke manieren de kinderen ruzie maken en op welk 
dier ze dan lijken. Bekijk het filmpje.

* Wakkeeer wordennnnn
  Een koe staat alleen op de kale wei. Hij roept de  

dieren uit de grond op wakker te worden en te  
komen spelen. Welk dier maakt de leerlingen  
wakker? Een worm, een vlinder of een vos? De 
vertelling sluit aan bij de seizoenen van late winter-
maanden en het begin van de lente en kan dienen 
als inleiding op dieren die een winterslaap houden. 
Bekijk het filmpje. 

* Carnaval der dieren
  De opperteller telt in opdracht van koning Laar alle 

dieren van het nieuwe land om ze gescheiden van 
elkaar te laten leven. Soort hoort bij soort. Maar 
tijdens de telling verschijnen gemengde dieren en 
de opperteller raakt in de war. Dat kan toch niet, zo 
hoort het niet! Welk dier kun jij zelf nog verzinnen, 

dat op meerdere dieren tegelijk lijkt? 
  Bekijk het filmpje.
* Held of monster?
  Wie is een held en wie is een monster? Wie lijkt 

uiterlijk op een monster, maar is eigenlijk een film-
ster, een ware held zowaar? Is de vlijtige spin een 
monster of een held? Hoe zit het dan met de sterke 
mier? En de mot of het reetje? Bekijk het filmpje.

* Rijdende Roland
  De raceauto Rijdende Roland, tractor Rattelende 

Ronja en cabrio Krakende Kai zijn vrienden voor het 
leven, echte BFF’s. In de wirwar van de straat  
spelen ze graag verstop-files en tikkertjes-tango. 
Maar op een dag komt er een kink in de vriend-
schapskabel. Doet jouw voertuig ook mee aan dit 
flitsende straatballet? 

Anneke Ingwersen onderzoekt sinds 2006 als 
kunstenaar het fenomeen van de ‘schaduw’ in de 
kunsten. Met veel plezier geeft zij haar verwondering 
door aan kinderen en jongeren, in workshops in musea  
en op scholen. Sinds 2011 werkt zij als vakdocent/
trainer/consulent voor het primair onderwijs bij 
Kunstbedrijf Arnhem. Daarnaast exposeert zij haar  
eigen werk.

Groep: 1-2-3 
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 75-90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas én in speellokaal)
Bijzonderheden: mobiel schaduwtoneel 90cm breed en 
70cm hoog, wordt op 2 kleine tafels geplaatst
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NIEK MICHEL FOTO KIEKEN

Een kennismaking met fotografie.

Het programma gaat over kijken naar foto’s. Wat zie je 
en wat gebeurt er op de foto? Er wordt samen gepraat 
over wat een foto is en wat het zou kunnen zijn. En 
natuurlijk gaan de leerlingen ook zelf iets doen! Niets is 
leuker dan zelf op het knopje drukken en de wereld even 
stilzetten.

Het eerste deel van het programma is een kringgesprek 
over fotografie. Afhankelijk van het niveau (groep 1 of 
groep 3) en spanningsboog van de groep, worden er 
meer of minder vragen gesteld. Wat is een fotograaf 
eigenlijk? Wat doet hij dan? Wanneer ben je fotograaf 
en kan je zien dat iemand fotograaf is? Waarom maak 
je eigenlijk foto’s? Wat is de mooiste foto die je ooit 
gemaakt hebt? Hoe ziet die foto eruit? Wat staat erop? 
Is het mooi weer en hoe zie je dat? Wat zie je op de 
achtergrond? Wist je dat je oog ook een soort camera 
is? En als je knippert met je ogen dat je dan een foto in 
je hoofd kan maken?!

Naar aanleiding van voorbeeldfoto’s (op groot formaat) 
gaan de leerlingen kijken naar o.a. standpunten. Daarbij 
krijgen ze een camera van papier waar ze doorheen 
kunnen kijken. Ze oefenen met hoog standpunt (hoe 
moet ik de camera houden?), laag standpunt, dichtbij en 
veraf. Daarna kijken ze door een camera waardoor de 
wereld er heel vreemd uitziet. Niek Michel legt uit hoe je 
met een echt fototoestel een foto neemt en waar je dan 
op moet letten.

In het tweede deel maakt Niek Michel met alle 
leerlingen een foto. Het kind bepaalt hoe hij of zij 
de foto wil maken. Ondertussen maken de andere 
kinderen een tekenopdracht over foto’s en fotografie. De 
leerkracht helpt mee met het fotograferen met kinderen. 
Tot slot worden alle gemaakte foto’s samen bekeken op 
het digibord en krijgt de school de foto’s digitaal. Niek 
Michel neemt de papieren camera’s en de echte camera 
mee.

Niek Michel is fotograaf en maakt naast zijn eigen werk 
ook foto’s voor theatergezelschappen, overheid en 
bedrijven. Hij exposeert regelmatig. Daarnaast verzorgt 
hij workshops, lessen en projecten over fotografie en 
animatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is ‘leren kijken en leren 
zien’.

Groep: 1-2-3 
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 60-90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord nodig

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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INGRID WIELEMA VORMRESTJES

In deze gastles leren leerlingen op een andere manier 
naar (alledaagse) voorwerpen te kijken: zij worden 
zich bewust dat alles vorm heeft. Door associatief 
te kijken naar de elementaire vormen (waar lijkt het 
op, wat heeft nog meer die vorm, waar doet het 
je aan denken?) ontdekken ze dat ze daarmee ook 
nieuwe beelden kunnen maken. Door vormen in elkaar, 
tegen elkaar en over elkaar te zetten, gebeuren er 
ook spannende dingen in het wit: de restvormen. 
Kinderen ervaren al stempelend voorwerpen (restafval, 
verpakkingen, speelgoed, groente, fruit en snoep) 
als beeld te gebruiken en geven vorm aan hun eigen 
onderzoek. In deze workshop is het creatieve proces 
en het verwonderen belangrijker dan het individuele 
eindresultaat. De nadruk ligt op het inspireren en het 
experimenteren. De beeldaspecten vorm, compositie, 
kleur en textuur komen ruim aan bod in deze gastles.

De lesdoelen van deze gastles zijn dat de leerlingen:
 * op een associatieve manier leren kijken naar  

voorwerpen;
 * zich bewust worden dat alles vorm heeft;
 * ervaren hoe vormen als beeld te gebruiken;
 * experimenteren met het materiaal;
 * vormgeven aan hun eigen onderzoek;
 * reflecteren op hun eigen werk en op het werk van 

een ander.

Ingrid Wielema is grafisch vormgever en in 2008 BIK-
gecertificeerd. Zij geeft sinds die tijd gemiddeld 80 
workshops per jaar. In al haar workshops en projecten 
staat het creatieve proces van het kind centraal. Zij 
wil kinderen een breder kijk- en denkkader bieden 
waarbinnen zij hun eigen talenten kunnen ontdekken  
en vormgeven.

Groep: 1-2-3 
Inhoud: gastles
Duur: 75-90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in speellokaal of aula met tafels)
Bijzonderheden: digibord nodig

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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INTI MEGO ANIMATIETAFEL

Een kennismaking met animatie.

Inti Mego start met een korte introductie over animatie 
in de klas. Daarna gaan de leerlingen met elkaar een 
verhaal maken voor de animatiefilm. Waar vindt het 
plaats? Wie komen er allemaal in het verhaal voor? Wat 
gaat er gebeuren? En, hoe loopt het af…?

In subgroepjes wordt er gewerkt aan de voorbereiding 
van de film. Elk groepje maakt een personage of figuur 
dat nodig is in de film. De leerlingen knutselen met 
gekleurd papier en stiften in de klas.

Op één groot vlak - de animatietafel - wordt er 
gezamenlijk aan een film gewerkt, in een leeg 
speellokaal. Per subgroepje wordt de animatie 
opgenomen in stop motion. De leerlingen leren nu hoe 
dit in zijn werk gaat; foto - kleine beweging - foto - 
kleine beweging - foto etc. Met het laatste groepje 
worden ook de tekst en de geluiden ingesproken. 

Tot slot wordt de animatiefilm gezamenlijk in de klas 
bekeken. De school krijgt de animatiefilm digitaal.

Inti Mego is in 2001 afgestudeerd aan Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht als Interaction Designer. Zij 
werkt met diverse beeldelementen waaronder animatie, 
film, VJ en installaties voor documentaires, fictie en 
fantasy. Daarnaast werkt zij als trainer/docent op 
scholen, musea en festivals zoals Cinekid, waar zij o.a. 
workshops stopmotion, paper-cut-out, klei-animatie, 
lipdup en stomme films maakt.

Groep: 4-5-6 
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas, filmopnames in leeg 
speellokaal)
Bijzonderheden: digibord nodig, filmopnames worden 
gemaakt in subgroepjes

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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INGRID WIELEMA KLANKVERBEELDING

… ik vind deze het mooiste,
want ik kan zien dat dit 
precies het liedje is dat
mijn oma altijd zingt…

Hoe kun je muziek (laten) zien in plaats van (laten) 
horen? In deze workshop Klankverbeelding maken 
kinderen kennis met het gedachtegoed van avant-
gardecomponist John Cage (1912-1992). Zij leren 
muziek te horen in geluiden, stilte én toeval uit de 
omgeving en alledaagse voorwerpen, maar ook om 
daar muziek in te zien. Ook zonder notenschrift kan 
de taal waaruit muziek bestaat, zichtbaar gemaakt 
worden. In zogenaamde grafische partituren wordt 
muziek weergegeven in beeld. Hoe dat eruit ziet en hoe 
dat geïnterpreteerd wordt, is voor iedereen anders. 
Kinderen geven vervolgens met behulp van verschillende 
(grafische) technieken vorm aan hun eigen compositie. 
Zij verbeelden al drukkend en (letter)stempelend hun 
eigen klankbeeld in een grafische partituur.

De lesdoelen van deze gastles zijn dat de leerlingen:
 * kennismaken met het gedachtegoed van avant- 

gardecomponist John Cage (1912-1992);
 * kennismaken met geluiden, klanken en stilte en de 

relatie met muziek;
 * leren muziek te zien in verschillende uitingsvormen;
 * hun eigen klank en geluid in een grafische partituur 

verbeelden;
 * reflecteren op hun eigen werk en op het werk van 

een ander.

De beeldaspecten vorm, compositie, ritme en patronen 
komen ruim aan bod in deze workshop. 

Ingrid Wielema is grafisch vormgever en in 2008 BIK-
gecertificeerd. Zij geeft sinds die tijd gemiddeld 80 
workshops per jaar. In al haar workshops en projecten 
staat het creatieve proces van het kind centraal. Zij 
wil kinderen een breder kijk- en denkkader bieden 
waarbinnen zij hun eigen talenten kunnen ontdekken  
en vormgeven.

Groep: 4-5-6 
Inhoud: gastles
Duur: 105-120 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in speellokaal of aula met tafels)
Bijzonderheden: digibord nodig
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NIEK MICHEL KLEINE MENSEN

Leerlingen maken kennis met een stroming in de 
fotografie die je met een moeilijk woord geënsceneerde 
fotografie noemt; in scene gezette foto’s. Daarnaast 
leren ze goed scherpstellen en dichtbij (macro) 
fotograferen. Ze leren na te denken over standpunt, 
kader en licht en maken zelf bijzondere geënsceneerde 
foto’s.

Het project start met een voorbereidende les waarin de 
leerlingen kennismaken met fotografie en het werk van 
fotograaf Slinkachu (gespecialiseerd in geënsceneerde 
foto’s). De leerlingen maken opdrachten, begeleidt door 
de leerkracht.

Daarna komt Niek Michel op school en samen worden 
nog een paar geënsceneerde foto’s besproken. Hoe is de 
foto gemaakt? Wat zie je op de foto? Waar zou het zijn? 
Aan de hand van voorbeeldfoto’s gaan de leerlingen zelf 
een geënsceneerd verhaal bedenken. In tweetallen gaan 
ze eerst oefenen met elkaar met dichtbij fotograferen 
en scherpstellen. Vervolgens gaan ze foto’s maken met 
de kleine mensen (miniatuur poppetjes) en creëren 
ze een eigen achtergrond. Dit kan in overleg met de 
leerkracht in school, maar ook buiten op het schoolplein. 
Niek Michel neemt camera’s en de kleine mensen mee. 
De foto’s worden samen bekeken en besproken en de 
school krijgt alle foto’s mee op een cd-rom.

De foto’s die gemaakt zijn, roepen vaak ook verhaaltjes 
op. In een afsluitende taalopdracht gaan de leerlingen 
hiermee aan de slag. Deze opdracht kan ook verwerkt 
worden in het taallesprogramma.

Doelstellingen van het programma: 
 * leerlingen beter leren kijken naar foto’s en hun  

omgeving;
 * leerlingen bekend maken met de werking van de 

camera.

Niek Michel is fotograaf en maakt naast zijn eigen werk 
ook foto’s voor theatergezelschappen, overheid en 
bedrijven. Hij exposeert regelmatig. Daarnaast verzorgt 
hij workshops, lessen en projecten over fotografie en 
animatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is ‘leren kijken en leren 
zien’.

Groep: 4-5-6 
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord met geluid nodig, films 
worden gemaakt in subgroepjes

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020
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ODDSTREAM IEDEREEN IS EEN MAKER!

Kennismaking met technologische kunst: van ontwerpen 
tot maken. 

De afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën 
veel toegankelijker geworden. Denk aan 3D-printers, 
lasersnijders en allerhande elektronica. Leerlingen 
kunnen nu heel makkelijk aan de slag met deze 
gereedschappen om hun creativiteit op een heel nieuw 
vlak te ontdekken. Zo kan iedereen een ontwerper 
en - belangrijker nog - een maker zijn. Met nieuwe 
technologieën is er zóveel mogelijk! 

In deze workshop ontwerpen en maken de leerlingen 
met een lasersnijder een houten badge. Voorafgaand 
aan de workshop ontwerpen de leerlingen op school 
hun eigen tekening met duidelijke lijnen. Deze korte 
voorbereidende les voert de leerkracht zelf uit met 
behulp van een door Oddstream aangeboden lesbrief 
met opdracht.

Vervolgens gaan leerlingen in Studio Oddstream aan 
de slag op de computer en bewerken ze hun tekening 
tot een ontwerp voor de badge. In het houten 
plaatmateriaal kunnen de leerlingen met de lasersnijder 
graveren, snijden of een combinatie van die twee. Aan 
de achterkant van het ontwerp bevestigen we een 
speldje zodat leerlingen hun design ook echt op hun 
kleding kunnen dragen of op hun schooltas kunnen 
vastmaken.

Net als bij kunstzinnige oriëntatie doorlopen leerlingen 
bij technologische kunst een (cyclisch) creatief proces 
met de fases oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en 
evalueren. Deze fasen zijn niet scherp gescheiden, 
maar lopen in elkaar over en soms door elkaar heen. De 
vaardigheid reflecteren is onderdeel van iedere fase en 

zorgt ervoor dat de leerlingen gestimuleerd worden om 
na te denken over hun keuzes, de zeggingskracht van 
hun werk of de gebruikte materialen en technieken.
Het programma vindt plaats in Studio Oddstream, het 
Art- en Techlab dat begin 2018 geopend is binnen de 
muren van de Lindenberg in het centrum van Nijmegen. 

Studio Oddstream biedt diverse mogelijkheden 
voor innovatieve projecten van kunstenaars, het 
onderwijs, makers en cursisten op het gebied van 
kunst en technologie. Oddstream richt zich op het 
maken, exposeren en verspreiden van technologische 
kunst en zoekt daarin de verbinding met actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen. De educatieve 
activiteiten van Oddstream voor kinderen en jongeren 
draaien om het zien, maken, doen en beleven van 
technologische kunst.

Groep: 7-8 
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar m.u.v. december, in ochtend
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: Studio Oddstream (in de Lindenberg, centrum 
Nijmegen)
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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KINDERKUNSTLOKAAL HET RECYCLEMUSEUM

We gaan een recyclemuseum openen! De kunstwerken 
zijn gemaakt van oude, afgedankte spullen. Ja, afval. 
Maar wanneer is iets afval? Is alles wat stuk is of niet 
meer te gebruiken ook meteen waardeloos? Of kun je 
van het oude materiaal nieuwe dingen maken? Kan 
een oude schoen een auto worden of een blouse een 
knuffel?

De leerlingen gaan gescheurde kleding, oude matrassen 
of piano-onderdelen onderzoeken, uit elkaar halen 
en met ijzerdaad, touw, lijm en een nietmachine 
opnieuw verbinden tot hun eigen creatie. Hierbij wordt 
aangesloten bij een thema van school, want in een 
museum kan het over van álles gaan!

De kunstenaar neemt de leerlingen mee in haar manier 
van onderzoeken en vormgeven: voor hun ogen ontdekt 
zij het materiaal, geeft technische tips en maakt een 
werkje dat inspireert en de kinderen op pad stuurt. De 
leerlingen werken met maar weinig materialen. Maar 
wat eerst lijkt op een beperking, geeft juist meer ruimte 
voor nieuwe mogelijkheden. Op deze manier kijken de 
leerlingen verder dan ze gewend zijn en ontdekken zij 
vaardigheden die ze nog niet kenden of dachten niet 
te hebben. Gedurende het onderzoeken en maken van 
de kunstwerken worden de leerlingen begeleid in hun 
proces: van een opstartsteuntje tot technische hulp 
of juist meer uitdaging. In de nabeschouwing wordt 
elkaars werk bekeken en besproken, met aandacht voor 
het maakproces. Tot slot richten ze samen het museum 
in. Laat de bezoekers nu maar komen!

De lesdoelen van deze gastles zijn dat de leerlingen:
 * onderzoeken wanneer iets afval is;
 * constructie- en verbindingstechnieken gebruiken  

zoals lijmen, inknippen en inschuiven, tapen en  
werken met ijzerdraad, nietjes en satéprikkers;

 * bewegende objecten van constructiemateriaal  
maken;

 * een bekend voorwerp transformeren in iets nieuws;
 * reflecteren op hun eigen en andermans werk;
 * een museum inrichten.

Lydia Steamler is het gezicht achter Kinderkunstlokaal 
en zij is naast kunstenaar en decorschilder ook sinds 
2016 BIK-gecertificeerd. In haar kunst gebruikt zij 
materiaal wat anderen of zijzelf niet kunnen weggooien 
en geeft dat een nieuwe invulling. Zij laat kinderen 
ook hiermee werken, om hen de waarde en de 
mogelijkheden van dingen te laten zien. 

Groep: 7-8 
Inhoud: gastles
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
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LAURA CASAS VALLE & CHARLOTTE PONJEÉ 
WORKSHOP ETSEN

Tijdens de workshop etsen maken leerlingen hun 
eigen ets. Van het prepareren van de zinkenplaat tot 
het ininkten en afdrukken; alles mogen ze zelf doen! 
Tijdens de workshop ondersteunen twee begeleiders 
(een ets-kunstenaar en een docent beeldende vorming) 
de leerlingen in hun creatieve proces. Hierbij sluiten de 
docenten graag aan bij een thema van school. Alles kan!

De workshop start met een presentatie over de 
geschiedenis van etsen. Aan de hand van verschillende 
voorbeelden wordt de etstechniek besproken. Dan 
gaan de leerlingen aan de slag en maken een schets 
of collage van bijvoorbeeld hun eigen fantasiedier. 
Dit ontwerp tekenen ze vervolgens met de etspen op 
een zinken etsplaatje. Als de etstekening af is, gaat 
het plaatje een kwartier in het zuur. Daarna gaan de 
leerlingen hun eigen plaatje zelf afdrukken. Hiervoor zijn 
verschillende kleuren inkt aanwezig. Tot slot worden de 
kunstwerken gezamenlijk nabesproken.

Laura Casas Valle en Charlotte Ponjeé hebben 
beide de kunstacademie gedaan in Arnhem (ArtEZ). 
Laura is afgestudeerd in fine arts en werkt als 
beeldend kunstenaar. Tevens geeft zij workshops 
etsen aan kunstenaars en scholen. Charlotte heeft 
de lerarenopleiding gedaan en heeft daarnaast een 
opleiding in glas-in-lood gevolgd in België. Jarenlang 
heeft Charlotte lesgegeven op het Gymnasium in 
Arnhem. Omdat beide kunstenaars erg houden van het 
maken van tekeningen en etsen, zijn ze workshops gaan 
geven om hun passie ook aan anderen over te brengen.

Groep: 7-8 
Inhoud: gastles
Duur: 120 minuten
Periode: okt t/m jun
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in speellokaal of aula met tafels)
Bijzonderheden: digibord nodig
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MUSEUM HET VALKHOF 
KUNST KIJKEN MET KLETS EN WAT KLOOIEN

Wat is eigenlijk mooi en wat is lelijk? Als je samen praat 
over wat je in het museum ziet, ga je anders kijken. Al 
filosoferend ontdek je meer dan je in eerste instantie 
zou denken. Maar als je nu ook nog eens andere 
zintuigen inzet? Wat gebeurt er dan? Kijk je anders 
als je muziek hoort? En als je iets eet? Een kunstenaar 
maakt met leerlingen een inspirerend rondje kunst langs 
schilderijen en beelden. 

Tijdens de rondgang wordt gekletst, gekeken maar 
vooral ook gedaan. Er wordt getekend, gekleid, gegymd, 
pictionary en raad het plaatje gespeeld en samen maken 
de leerlingen een nieuw ‘gesamtkunstwerk’.

In de klas worden de leerlingen voorbereid met een 
digitale scheurkalender die op het digiboard kan 
worden vertoond. De digitale scheurkalender is een 
‘cultuursnack’, die op elk moment van de dag kan 
worden ingezet. Door eenvoudige kijkopdrachten, 
filosofische vragen, interactieve spellen en creatieve 
verwerkingsopdrachten worden kunstwerken uit de 
collectie van Museum Het Valkhof verbonden met 
andere schoolvakken zoals biologie, geschiedenis en 
aardrijkskunde.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos 
geopend. Sindsdien heeft het museum gemiddeld tussen 
de 75.000 en 100.000 bezoekers per jaar weten te 
trekken. De samenvoeging van een grote archeologische 
verzameling en collecties op het gebied van de oude 
kunst en moderne kunst geeft het museum een heel 
eigen signatuur. Museum Het Valkhof ontvangt jaarlijks 
zo’n 20.000 leerlingen vanuit heel Nederland. Het 
museum laat leerlingen op een speelse manier kennis 
maken met de geschiedenis en de collectie.

Groep: 7-8 
Inhoud: museumbezoek/gastles
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, in subgroepen vanaf 
20 leerlingen
Locatie: Museum het Valkhof
Bijzonderheden: digibord nodig, per subgroep 1 
begeleider nodig
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KRUIS EN MOL 1 + 1 = 2

Meneer Kruis en meneer Mol gaan naar school! 

Ze leren de letters van het alfabet, de kleuren van 
de regenboog en de dagen van de week. En ze leren 
tellen, van één tot honderd. Hoe gedraag je je op school 
(‘na het plassen handen wassen’) en hoe kun je goed 
samenwerken? Meneer Kruis tekent een rode boom 
en een blauw huis en dat is Kunst. Ze ontdekken hoe 
het lichaam in elkaar zit, heeft iedereen wel een oor? 
Meneer Mol is bang voor water bij de zwemles. Samen 
zingen ze het schoollied van hun nieuwe school en een 
nieuw verjaardagslied voor de jarige Job. Afval moet in 
de afvalbak en voor een kleine tijger hoef je niet bang  
te zijn…

Ook in dit programma leren de kinderen op een heel 
directe manier wat muziek zo leuk maakt. Ze kunnen 
volop meedoen, meezingen, meeklappen, dansen, 
toeters en bellen bespelen of gewoon ademloos kijken 
en genieten van de geïllustreerde muziek!

Na het concert volgt een gastles, waarin meneer Kruis 
of meneer Mol op enthousiasmerende wijze met de 
kinderen liedjes van de cd gaan oefenen.

Meneer Kruis (Mark Söhngen) en meneer Mol (Mart 
Heijmans) verzorgen al sinds 1980 schoolvoorstellingen 
in het hele land. Mart Heijmans is ook werkzaam als 
muziekdocent in het basisonderwijs en speelt muziek 
in onder andere een klezmergroep, als Schotse piper, 
en geeft (klezmer) workshops. Mark Söhngen werd 
geboren met een accordeon in zijn handen. Vanaf zijn 
16e tekende hij in oostelijk Brabant volksmuziek en 
volksliederen op speelt hij in allerlei bands (folk en 
cajun). Daarnaast schrijft hij muziekboeken en geeft hij 
diverse workshops.

Groep: 1-2-3-4 
Inhoud: concert, gastles, cd
Duur: concert 50 minuten, gastles 45 minuten
Periode: concert op do 12 sep, do 23 jan, do 12 mrt, 
gastles erna
Max. aantal leerlingen: concert 90 leerlingen, gastles 
per groep
Locatie: concert op school (in speellokaal, aula), gastles 
in de klas
Speelgegevens: speeloppervlakte 5m breed, 3m diep 
en 2,5 hoog
Bijzonderheden: cd wordt na afloop van concert 
uitgedeeld
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TROEF BELLETJE LELLEN

Belletje lellen is een vrolijke liedjesvoorstelling. 

Tijdens de voorstelling bellen we aan bij de Liedjesflat 
en maken de leerlingen kennis met de kleurrijke 
bewoners. Iedereen is anders, maar samen maken  
we er een muzikaal feestje van! 
Achter elke deur wacht een verrassend verhaal en een 
liedje waarbij de leerlingen actief betrokken worden.

Na het concert volgt een gastles, waarin de muzikanten 
napraten over de voorstelling en de leerlingen 
kennismaken met de muziekinstrumenten. En natuurlijk 
gaan de leerlingen enkele liedjes van het concert zingen, 
en ritmes klappen, tikken en trommelen. Iedere groep 
krijgt na afloop van het concert een cd.

Troef maakt sinds 2015 interactieve muzikale 
voorstellingen en projecten voor basisscholen. Energie, 
plezier, verbeelding en creativiteit staan voorop en 
leerlingen worden uitgedaagd om mee te denken en 
mee te doen. Troef bestaat uit Tom van de Venn en 
Edwin van Rijsewijk, beide leerkrachten met veel 
ervaring in het onderwijs. Na afronding van de post-
hbo-opleiding Muziekspecialist richtten zij Troef op.

Groep: 1-2-3-4 
Inhoud: concert, gastles, lesmateriaal, cd
Duur: concert 50 minuten, gastles 30 minuten
Periode: hele schooljaar op wo en do
Max. aantal leerlingen: concert 90 leerlingen, gastles 
per groep
Locatie: concert op school (in speellokaal, aula), gastles 
in de klas
Speelgegevens: speeloppervlakte 4m breed en 3m diep
Bijzonderheden: cd wordt na afloop van concert 
uitgedeeld
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HET GELDERS ORKEST WAAR SLAAT DAT OP?!

Van groot melodisch slagwerk tot aan snoepdoosjes… 
Met alles wordt muziek gemaakt tijdens deze 
schoolvoorstelling. 

Drie slagwerkers van Het Gelders Orkest spelen 
bekende en minder bekende stukken, maar dat doen ze 
niet alleen. De leerlingen zijn keihard nodig. Ze maken 
kennis met het spelen van verschillende ritmes, doen 
aan bodypercussie én mogen hun eigen rap ten gehore 
brengen. De slagwerkers en de leerlingen onderzoeken 
en ondervinden tijdens deze humoristische voorstelling 
dat je met (bijna) alles muziek kan maken.

Op school zal in 2 lessen van ca. 50 minuten 
flink worden geoefend met rap, bewegingen en 
bodypercussie. Hiervoor krijgt de school een lespakket 
dat gemakkelijk is uit te voeren door de leerkracht.

Het Gelders Orkest staat voor traditie en vernieuwing. 
In dat spanningsveld draagt het orkest de passie voor 
live klassieke muziek over op zowel jong als oud. Met 
een bezetting van vijfentachtig musici is Het Gelders 
Orkest een groot en toonaangevend symfonieorkest 
van topniveau. Het Gelders Orkest organiseert jaarlijks 
naast 100 symfonische concerten een groot aantal 
familieconcerten, educatieconcerten en speciale 
participatieprojecten voor amateurs. Daarnaast neemt 
het orkest meerdere cd’s op. 

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 3-4-5 
Inhoud: concert, lesmateriaal
Duur: 45 minuten
Periode: do 19 mrt om 9.45u en 11.00u
Max. aantal leerlingen: 110 leerlingen
Locatie: op een nader te bepalen schoollocatie
Speelgegevens: speeloppervlakte 7m breed en 4m diep
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DE VUILNISMANNEN TRASH

Een energieke muzikale voorstelling waarbij afval en 
rommel een nieuw leven krijgen als trommels.

Afval opruimen, scheiden en sorteren, dat is wat 
vuilnismannen doen. Maar wat als je de stortplaats 
ziet als een grote berg inspiratie voor het maken en 
ontdekken van nieuwe muziek? Hoezeer Harrie, Sjakie 
en Henk ook hun best doen om de boel op te ruimen en 
op de juiste manier van elkaar te scheiden, keer op keer 
worden ze verleid door de muzikale mogelijkheden van 
de stortplaats. Werkgerei wordt instrumentarium en 
tonnen, vuilniszakken en dozen blijken waanzinnig mooi 
te klinken! De werkplaatssirene probeert de mannen in 
het gareel te houden, maar uiteindelijk is er zelfs voor 
de zaal geen ontkomen aan het enthousiasmerende 
trommelvirus Trash!

De Vuilnismannen laten leerlingen ervaren hoe je door 
middel van creativiteit en samenwerking muziek kunt 
maken op (duurzame) slagwerkinstrumenten bestaande 
uit emmers, blikken, jerrycans, pannen en ander 
afvalmateriaal.

De Vuilnismannen zijn enthousiaste slagwerkers die zich 
hebben ontwikkeld tot ware professionals op het gebied 
van ritme en klank. Dit trio bestaat uit Wouter Helmig, 
Pim van Ham en Paul van der Heijden. Na hun studie 
aan het Conservatorium richtten zij De Vuilnismannen 
op en sinds 2007 geven de heren concerten door het 
hele land. Daarnaast geven zij muzieklessen, zijn ze 
actief in opnamestudio’s en spelen ze in tal van bands.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: concert, busvervoer
Duur: concert 60 minuten
Periode: di 22 okt of di 4 feb om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 150 leerlingen
Locatie: op een nader te bepalen schoollocatie
Speelgegevens: speeloppervlakte 8m breed, 5m diep 
en 3m hoog
Bijzonderheden: met busvervoer

MUZIEK 
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HET GELDERS ORKEST CONCERT VOOR RAFIQ

Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een 
klassiek concert, mag nu juist wel! Opstaan om een 
wave te maken. Luid klappen op je benen, buik en dijen. 
Dansjes doen en spreekkoren aanheffen. Sterker nog: al 
deze actie wordt juist voorgeschreven!

Tijdens het concert zullen 500 leerlingen meezingen, 
dansen en klappen met Het Gelders Orkest. 
Verteller Eric Robillard vertelt samen met de kinderen 
en het orkest in tekeningen, muziek en tekst het verhaal 
van de elfjarige Rafiq, die alleen als vluchteling in 
Nederland komt en als talisman van zijn ouders een 
lied meekrijgt. Alle onderdelen uit het verhaal worden 
uitgebeeld door de muziek (Eerste symfonie van 
Mahler), de liedteksten, bodypercussie, regenkoor en 
bewegingen.

Op school zal in 5 lessen flink worden geoefend met 
zang, bewegingen en bodypercussie. Hiervoor krijgt de 
school een lespakket dat gemakkelijk is uit te voeren 
door de leerkracht.

Wegens groot succes voert Het Gelders Orkest dit 
concert na lange tijd weer uit.

Het Gelders Orkest staat voor traditie en vernieuwing. 
In dat spanningsveld draagt het orkest de passie voor 
live klassieke muziek over op zowel jong als oud. Met 
een bezetting van vijfentachtig musici is Het Gelders 
Orkest een groot en toonaangevend symfonieorkest 
van topniveau. Het Gelders Orkest organiseert jaarlijks 
naast 100 symfonische concerten een groot aantal 
familieconcerten, educatieconcerten en speciale 
participatieprojecten voor amateurs. Daarnaast neemt 
het orkest meerdere cd’s op.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: concert, lesmateriaal, busvervoer
Duur: concert 50 minuten
Periode: do 18 juni om 9.30u
Max. aantal leerlingen: 500 leerlingen
Locatie: De Vereeniging
Bijzonderheden: met busvervoer
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DE STILTE 1-2TJES

Een ontmoeting van twee dansers.

1-2tjes zijn dansduetten op locatie, uitgevoerd op 
een vloer van 3,50 x 3,50 meter waar leerlingen aan 
drie zijden omheen zitten. Dicht op de huid van de 
toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen 
twee dansers. Oog in oog met de dansers is er geen 
ontsnappen mogelijk.

In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans onder 
de loep genomen. Een workshopleider stelt vragen als: 
Hoe voelde het om zo dicht bij de dansvloer en zo dicht 
bij de dansers te zitten? En wat zag je allemaal? Wat 
getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop 
die erop volgt. In deze workshop ondervinden de 
leerlingen samen met hun klasgenoten aan den lijve wat 
de voorwaarden zijn om tot samenwerking te komen in 
dans. 

In seizoen 2019-2020 danst de Stilte choreografieën 
van o.a. Jack Timmermans, Gertien Bergstra /Femke 
Somerwil en Lidia Wos.

De Stilte is een professioneel dansgezelschap dat 
wereldwijd voorstellingen voor kinderen danst. 
Sinds 1994 heeft het gezelschap ruim 2.800 
voorstellingen gedanst voor 370.000 bezoekers.
Onder artistieke leiding van Jack Timmermans worden 
gelaagde voorstellingen geproduceerd met academisch 
geschoolde dansers. De Stilte wil leerlingen meenemen 
vanuit de wereld van alledag naar de abstracte wereld 
van de zintuigen, en ze prikkelen om hun eigen verhaal 
te maken. Het grenzeloze verhaal van de verbeelding. 
Dans is daarbij het communicatiemiddel. De taal van 
de dans is internationaal. Educatie vormt een integraal 
onderdeel van de werkwijze.

Groep: 1-2 
Inhoud: voorstelling, les
Duur: 60 minuten
Periode: ma 18 nov t/m wo 27 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 4m breed en 4m diep
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd 30 
minuten
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DANSSTORM OOST SSST… EEN GEHEIMPJE!

Iedereen heeft weleens een geheim. Ze zijn er in alle 
soorten en maten: grote, kleine, grappige, ondeugende. 
Een geheim van jezelf of van iemand anders. Maar wat 
doe je met geheimen? Kan je een geheim bewaren? 
Verstop je het geheim? Of vertel je het aan je vriendjes 
of ouders?

In Ssst… een geheimpje zie je drie meisjes met een 
geheim. Ze dansen en zingen tussen witte lakens. Ze 
verstoppen hun geheim en verklappen het aan de kijkers 
of aan elkaar. Maar wat als er iemand niet mag delen in 
het geheim? Wat als er iemand wordt buitengesloten? 
Ssst…een geheimpje is een voorstelling met dans en 
zang. De voorstelling gaat over samen spelen en delen, 
maar ook over buitensluiten en pesten. 

De school krijgt voor aanvang van de voorstelling de 
muziek van het slotlied van de dansvoorstelling. Zo 
herkennen de leerlingen het lied tijdens de voorstelling. 
Ter afsluiting geeft Dansstorm Oost een gastles, waarin 
onderdelen van de voorstelling terugkomen.

Dansstorm Oost is een Arnhems danstheatergezelschap 
dat in 2006 is opgericht door Julia Dieckmann, Judith 
Naber en Marlies Weeting. Zij hebben elkaar ontmoet 
op de dansacademie van ArtEZ in Arnhem. Dansstorm 
Oost maakt zowel voorstellingen voor het onderwijs 
als voor theaters en festivals. De makers werken graag 
interdisciplinair en werken samen met muzikanten, 
beeldend kunstenaars en componisten.

Groep: 1-2-3-4 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, gastles
Duur: voorstelling 30 minuten, gastles 30 minuten
Periode: nov, dec, feb en jun op di en do
Max. aantal leerlingen: voorstelling 100 leerlingen, 
gastles per groep
Locatie: voorstelling en gastles op school (gymzaal, 
speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 5m breed, 4m diep 
en 3m hoog
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd 60 
minuten
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DE STILTE DE OVERTREFFENDE TRAP

Dansen in een huiskamer met geheimen. Wat duurt 
eten toch lang. Wat een geklier, wat een rommel, wat 
een herrie. Af en toe een hapje, weglopen van tafel en 
dan komt het moment dat de kinderen helemaal zijn 
verdwenen. Weg, foetsie. Verstopt ergens in huis. Leuk 
en spannend voor de kinderen, maar doodeng voor 
de ouders. Als ze de achtervolging inzetten, raken ze 
verdwaald. Met de moed der wanhoop wagen ze een 
sprong in het diepe. De uitkomst is verrassend.

De overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin 
ouders de slimsten moeten zijn omdat ze de oudsten 
zijn. Hoe jong en oud elkaar treffen en overtreffen.

De Stilte is een professioneel dansgezelschap dat 
wereldwijd voorstellingen voor kinderen danst. 
Sinds 1994 heeft het gezelschap ruim 2.800 
voorstellingen gedanst voor 370.000 bezoekers.
Onder artistieke leiding van Jack Timmermans worden 
gelaagde voorstellingen geproduceerd met academisch 
geschoolde dansers. De Stilte wil leerlingen meenemen 
vanuit de wereld van alledag naar de abstracte wereld 
van de zintuigen, en ze prikkelen om hun eigen verhaal 
te maken. Het grenzeloze verhaal van de verbeelding. 
Dans is daarbij het communicatiemiddel. De taal van 
de dans is internationaal. Educatie vormt een integraal 
onderdeel van de werkwijze.

Let op: Inschrijven op volgorde van binnenkomst!

Groep: 3-4-5 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 50 minuten
Periode: di 12 mei om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 230 leerlingen
Locatie: Lindenberg
Bijzonderheden: met busvervoer
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DANSSTORM OOST IK BEN IK!

Dans en beeldende kunst komen samen.

Wie ben ik? 
Waar hoor ik bij? 
Hoe zie ik eruit?
Wat gebeurt er met mijn lijf? 
Heb ik de goede kleren aan?
Ben ik wel leuk genoeg? 

In de beeldende dansvoorstelling Ik ben ik! belichten 
beeldend kunstenaar Elmar Noteboom en Dansstorm 
Oost vragen die de prepuberteit oproepen. Door een 
combinatie van en de interactie tussen live tekeningen 
en dans, geven zij op een grappige en herkenbare 
manier vorm aan het thema identiteit. 

Elmar werkt live on stage met een iPad. Zijn tekeningen 
worden geprojecteerd zodat de ontwikkeling van lijn tot 
tekening zichtbaar is voor het publiek.  

De dans is energiek en krachtig, maar soms ook 
ingetogen en communiceert de gevoelens herkenbaar 
voor kinderen. Na afloop van de voorstelling is er een 
nagesprek met de tekenaar en dansers op het podium.

Dansstorm Oost is een Arnhems danstheatergezelschap 
dat in 2006 is opgericht door Julia Dieckmann, Judith 
Naber en Marlies Weeting. Zij hebben elkaar ontmoet 
op de dansacademie van ArtEZ in Arnhem. Dansstorm 
Oost maakt zowel voorstellingen voor het onderwijs 
als voor theaters en festivals. De makers werken graag 
interdisciplinair en werken samen met muzikanten, 
beeldend kunstenaars en componisten.

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 45 minuten
Periode: nov, dec, feb en jun op do
Max. aantal leerlingen: 135 leerlingen
Locatie: op school (aula, gymzaal, grote speelzaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 8m breed, 6m diep, 
redelijke verduistering nodig ivm projecties
Bijzonderheden: opbouwtijd 120 minuten, afbouwtijd 
60 minuten
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INTRODANS GRUPO SPORTIVO

De bewegingen van sporters, vooral die van voetballers, 
hebben dikwijls veel weg van dans. Andersom laten 
choreografen zich vaak door sporters inspireren. 
In de nieuwe familievoorstelling Grupo Sportivo 
laat Introdans zien waar dat toe kan leiden: mooie, 
gekke, grappige en betoverende choreografieën, 
pakkend en aanstekelijk voor alle leeftijden. Voetbal, 
turnen, acrobatiek: het komt allemaal aan bod in deze 
veelzijdige productie met bijdragen van choreografen 
Daniel Ezralow, Conny Janssen, Fernando Melo, Jorge 
Pérez Martínez en Roberto Scafati. In Freistoss draait 
het om liefde voor de bal en in Les Enfants du paradis 
lijken de dansers door de lucht te vliegen. De dansers 
hangen als slapende vleermuizen aan een rekstok met 
ijzersterke spierbeheersing in Moving Target en in Eight 
Heads spelen de dansers in robotachtige bewegingen 
een acrobatisch spel met twee trappen.

De schoolvoorstellingen bevatten een selectie van 
bovenstaande choreografieën en een nagesprek met 
de dansers. Ter voorbereiding op de voorstelling geeft 
Introdans op school een dansworkshop.

In 1971 gestart om ook het oosten van Nederland van 
dans te laten genieten, is Introdans nu in grootte 
het derde dansgezelschap van ons land. Introdans 
presenteert de danskunst op hoog niveau aan een 
breed publiek. Tal van Nederlandse en buitenlandse 
choreografen creëren werk voor Introdans, waarin zij 
veelal elementen uit het klassieke ballet combineren 
met moderne danstechnieken.  

Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: voorstelling, gastles, lesmateriaal, busvervoer
Duur: voorstelling 60 minuten, gastles 45 minuten
Periode: ma 2 dec om 10.30u
Max. aantal leerlingen: 400 leerlingen, gastles per 
groep
Locatie: Stadsschouwburg, gastles op school 
(speellokaal, gymzaal)
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

DANS 
fo

to
: H

an
s 

W
it

ho
os



35

INTRODANS GEK GEZICHT

In de vrolijke, doldwaze familievoorstelling Gek Gezicht 
richt Introdans de schijnwerpers op choreografen 
Alexander Ekman en David Middendorp. Beiden hebben 
een heel eigen stijl en bijzondere werkwijze. Ze staan 
bekend om de heerlijke, aanstekelijke humor in hun 
producties en zij zijn internationaal buitengewoon 
succesvol. 

De Zweed Alexander Ekman wordt vooral geroemd om 
zijn meesterlijke timing en de theatrale gekkigheid 
in zijn choreografieën. In Swingle Sisters laat hij drie 
danseressen, gezeten aan een rijdende tafel, in een 
strak ritme hardop hoesten. De basis lijkt simpel, 
maar de hilarische manier waarop Ekman dat heeft 
uitgewerkt, getuigt van een groot talent. In Whim 
draait het om de eeuwige drang om erbij te willen 
horen, hiervoor halen de dansers de raarste capriolen 
uit. 
Het werk van David Middendorp trekt de aandacht 
vanwege de unieke wijze waarop hij dans en animatie 
combineert. Hij werd wereldberoemd met Blue Journey, 
waarin schaduwen van dansers soms tegelijk bewegen 
met de echte dansers, maar vaker maken de schaduwen 
het onmogelijke mogelijk. In Face Machine, geïnspireerd 
op de selfie, wordt een gezicht groot geprojecteerd en 
rollen, lopen en dansen de dansers eroverheen. Althans 
zo lijkt het!

De schoolvoorstellingen bevatten een selectie van 
bovenstaande choreografieën en een nagesprek met 
de dansers. Ter voorbereiding op de voorstelling geeft 
Introdans op school een dansworkshop.

In 1971 gestart om ook het oosten van Nederland van 
dans te laten genieten, is Introdans nu in grootte 
het derde dansgezelschap van ons land. Introdans 
presenteert de danskunst op hoog niveau aan een 
breed publiek. Tal van Nederlandse en buitenlandse 
choreografen creëren werk voor Introdans, waarin zij 
veelal elementen uit het klassieke ballet combineren 
met moderne danstechnieken.  

Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: voorstelling, gastles, lesmateriaal, busvervoer
Duur: voorstelling 60 minuten, gastles 45 minuten
Periode: ma 6 apr om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 400 leerlingen, gastles per 
groep
Locatie: Stadsschouwburg, gastles op school 
(speellokaal, gymzaal)
Bijzonderheden: met busvervoer

JAARPROGRAMMA 2019 / 2020

  DANS

fo
to

: H
an

s 
W

it
ho

os



Naast het Cultureel Jaarprogramma kunnen scholen ook meedoen met de Plusprogramma’s Cultureel Erfgoed en 
Architectuur en Film. De kosten voor de Plusprogramma’s bedragen € 2,62 per leerling*. De gehele school kan 
meedoen aan dit Plusprogramma, maar het kan ook per groep. 

PLUSPROGRAMMA        CULTUREEL ERFGOED EN ARCHITECTUUR

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2 Van ‘t Lindenhoutmuseum Mikky de Zwerfkat 37

1-2-3-4 Museum Het Valkhof Oude dingen, nieuwe dingen 38

3-4 Van ‘t Lindenhoutmuseum Petertje en zijn koffertje 39

3-4-5-6 Michiel van Zoest Geweldige Gevels 40

5-6 Van ‘t Lindenhoutmuseum Kijkje in de keuken van Kok Knippers 41

5-6-7-8 Michiel van Zoest Coole constructies; Bouw en test je eigen 
brug

42

5-6-7-8 Museum Het Valkhof Middeleeuws vernuft 43

5-6-7-8 Museum Het Valkhof Op zoek naar de Romeinen 44

7-8 Museum Het Valkhof Jong in Nijmegen 45

6-7-8 Regionaal Archief Nijmegen* Mijn familie en ik 46

7-8 Het Gilde Nijmegen Rond en Op de St. Stevenstoren 47

7-8 Regionaal Archief Nijmegen Nijmeegse Avonturiers 48

* Het programma van het Regionaal Archief Nijmegen is kosteloos en kan gecombineerd worden met een 
ander programma voor de bovenbouw.

PLUSPROGRAMMA        FILM

Groep Uitvoerder Programma Pagina

1-2 Cinekid Beestenboel - Korte films 49

1-2 LUX Ernest & Celestine Winterpret - Korte films 50

3-4 Cinekid De Grote Boze vos en andere verhalen - 
Animatiefilm

51

3-4 LUX Kinderklassieker: Het Zakmes - Speelfilm 52

3-4-5 en 6-7-8 Go Short Filmfestival Korte Films 53

5-6-7 Cinekid De Buurtspion - Animatiefilm 54

5-6-7 LUX Supa Modo - Speelfilm 55

6-7-8 InScience Wetenschap in Beeld (Films & Wetenschap) 56

6-7-8 LUX Rosie & Moussa - Speelfilm 57

6-7-8 IDFA Docs for Kids - Korte jeugddocumentaires 58

SAMENVATTING PLUSPROGRAMMA’S
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VAN ‘T LINDENHOUTMUSEUM MIKKY DE ZWERFKAT

Mikky de Zwerfkat is jarig en houdt een feestje. Mikky 
woont niet zomaar ergens, zij woont op Kinderdorp 
Neerbosch! Dat is een hele bijzondere plek waar 
ontzettend veel kinderen wonen die geen ouders meer 
hebben, net zoals Mikky.

Op school krijgen de leerlingen een verhaal te horen 
over Mikky de Zwerkat en haar verjaardag. De 
leerlingen worden uitgenodigd voor het feest en de 
voorbereidingen. In het museum gaan de leerlingen 
in groepjes aan de slag met een aantal opdrachten in 
circuitvorm. Wat doe je op je verjaardag? Wat heb je 
aan? Spelen jullie ook weleens spelletjes? Wat eten 
jullie? En hoe vier je eigenlijk feest op het Kinderdorp? 
Ze gaan op zoek naar gasten, lekkere hapjes en ze 
versieren de feestlocatie.

Dit programma kent een voorbereidende en afrondende 
les in de klas, met lesmateriaal dat door Van ’t 
Lindenhoutmuseum wordt geleverd.

Het Van ’t Lindenhoutmuseum vertelt het verhaal 
van de 20.000 weeskinderen die daar verbleven in de 
periode 1867 – 1987. De bezoeker krijgt een goed beeld 
van de geschiedenis in de jeugdzorg in de afgelopen 
150 jaar aan de hand van de ontwikkeling op de 
Weesinrichting en het Kinderdorp. Naast een historisch 
overzicht zijn er gereedschappen uit de werkplaatsen, 
uitgaven van de drukkerij, leermiddelen, meubels, 
prenten, schilderijen en foto’s. Tal van verhalen en 
documenten geven een levendig beeld van het leven van 
‘de kinderen in Neerbosch’.

Groep: 1-2 
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: Van ‘t Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, 1 extra begeleider 
nodig

PLUSPROGRAMMA CULTUREEL ERFGOED 
EN ARCHITECTUUR
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MUSEUM HET VALKHOF OUDE DINGEN, NIEUWE DINGEN

Als het donker is en je wilt lezen, doe je een lamp aan. 
Maar hoe zag zo’n lamp er bij de Romeinen uit? 
In het museum gaan de leerlingen met voorwerpen van 
nu in de hand op zoek naar dingen die mensen heel lang 
geleden gebruikten. 

Als voorbereiding op het museumbezoek kan in de 
klas op het digitale schoolbord het verhaal van Fiep 
en Freddie worden vertoond en gelijktijdig worden 
voorgelezen. Fiep en Freddie hebben de archeologische 
afdeling van het museum bezocht en spannende dingen 
meegemaakt.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos 
geopend. Sindsdien heeft het museum gemiddeld tussen 
de 75.000 en 100.000 bezoekers per jaar weten te 
trekken. De samenvoeging van een grote archeologische 
verzameling en collecties op het gebied van de oude 
kunst en moderne kunst geeft het museum een heel 
eigen signatuur. Museum Het Valkhof ontvangt jaarlijks 
zo’n 20.000 leerlingen vanuit heel Nederland. Ze laten 
leerlingen op een speelse manier kennis maken met de 
geschiedenis en de collectie.

Groep: 1-2-3-4 
Inhoud: museumbezoek
Duur: 60 minuten
Periode: sep t/m mei, di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 20 leerlingen 
in 2 subgroepen
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroep 1 
begeleider nodig

PLUSPROGRAMMA CULTUREEL ERFGOED 
EN ARCHITECTUUR
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VAN ‘T LINDENHOUTMUSEUM 
PETERTJE EN ZIJN KOFFERTJE

De leerlingen worden meegenomen in het verhaal van 
Petertje, een weeskind in de Weesinrichting Neerbosch. 
Zijn enige houvast was zijn grijze koffertje dat hij 
bij zich had. Dit koffertje is leidend in het verhaal 
en de kinderen zullen nadenken over wat zij zouden 
meenemen als ze niet meer thuis konden wonen. 
Petertje vertelt aan de hand van prenten en foto’s uit 
zijn koffertje hoe hij zijn eerste dag op Neerbosch heeft 
beleefd. Hij gaat er naar school, doet klusjes en speelt 
met andere kinderen. 
De leerlingen maken kennis met voorwerpen die 
tekenend zijn voor de Weesinrichting. Het thema 
vroeger en nu zal constant voorbijkomen en de 
leerlingen zullen ontdekken dat vroeger sommige  
dingen anders gingen dan nu. 

Met dit programma ervaren leerlingen zelf hoe het 
dagelijks leven van de wezen op de Weesinrichting 
Neerbosch verliep.

Dit programma kent een voorbereidende en afrondende 
les in de klas, met lesmateriaal dat door Van ‘t 
Lindenhoutmuseum wordt geleverd.

Het Van ’t Lindenhoutmuseum vertelt het verhaal 
van de 20.000 weeskinderen die daar verbleven in de 
periode 1867 – 1987. De bezoeker krijgt een goed beeld 
van de geschiedenis in de jeugdzorg in de afgelopen 
150 jaar aan de hand van de ontwikkeling op de 
Weesinrichting en het Kinderdorp. Naast een historisch 
overzicht zijn er gereedschappen uit de werkplaatsen, 
uitgaven van de drukkerij, leermiddelen, meubels, 
prenten, schilderijen en foto’s. Tal van verhalen en 
documenten geven een levendig beeld van het leven van 
‘de kinderen in Neerbosch’.

Groep: 3-4 
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: Van ‘t Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, 1 extra begeleider 
nodig

PLUSPROGRAMMACULTUREEL ERFGOED 
EN ARCHITECTUUR
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MICHIEL VAN ZOEST GEWELDIGE GEVELS

In deze workshop maken de leerlingen op 
toegankelijke wijze kennis met het beroep architect, 
architectuurstijlen en verschillende (type) gevels en 
leren ze ideeën om te zetten in een ruimtelijk model 
(vormstudie).  

De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel is een introductie op architectuur: Wat doet een 
architect? Hoe ontwerp ik een goede gevel? Door 
kijken en luisteren naar een PowerPoint, waarin veel 
voorbeelden van bijzondere gebouwen en gevels worden 
getoond, leren leerlingen steeds meer over het beroep 
architect en verschillende gevel- en architectuurstijlen. 
Door op interactieve wijze de afbeeldingen door te 
nemen wordt de architect in ieder kind geprikkeld. Ook 
komen de leerlingen, door het tonen van verschillende 
(type) gevels op toegankelijke wijze in aanraking met 
het begrip ‘gevelbeeld’ en wordt tegelijk de praktische 
opdracht uitgelegd.

In het tweede, creatieve deel gaan de leerlingen 
individueel aan de slag. Door middel van knippen 
en vouwen leren zij hun ideale gebouw of gevel te 
ontwerpen en die zo goed mogelijk te verbeelden. 
Natuurlijk komt hier ruimtelijk inzicht bij kijken en 
worden verschillende knip- en vouwtechnieken 
uitgelegd, maar ook eigen creativiteit en fantasie 
spelen hierin een grote rol. Vervolgens wordt de gevel 
verder uitgewerkt met details en verfraaid met stiften 
en tekenmateriaal. Tot slot worden de creativiteit 
en architectuur van de gevels geëvalueerd en samen 
nabesproken.

Na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft werkt 
Michiel van Zoest bij verschillende architectenbureaus. 
Vanaf 2007 combineert hij zijn werk als architect met 
gastdocentschap, architectuurrondleidingen en (project) 
onderwijs. Hij werkt o.a. samen met Architectuur 
Centrum Nijmegen.

Groep: 3-4-5-6 
Inhoud: gastles
Duur: 90-100 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord nodig, benodigdheden vanuit 
school: tekenmateriaal, scharen en wit A4 papier

PLUSPROGRAMMA CULTUREEL ERFGOED 
EN ARCHITECTUUR
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VAN ‘T LINDENHOUTMUSEUM 
KIJKJE IN DE KEUKEN VAN KOK KNIPPERS

Eten was voor de vijfhonderd weeskinderen op 
Neerbosch een belangrijk gespreksonderwerp. ”Er 
werd veelvuldig op het eten gemopperd”, vertelt Kok 
Knippers. Hij kan het weten, want hij werkte van 1954-
1959 in de keuken op Neerbosch. “Ik zorgde dat alle 
kinderen genoeg te eten hadden. Alle ingrediënten die ik 
gebruikte kwamen van de eigen boerderij en tuinderij en 
het brood kwam vers van de bakkerij. Het bereiden van 
het voedsel was veel werk. Elke dag waren er kinderen 
die mij hielpen in de keuken. Vandaag zijn jullie dat!”

De kinderen worden door Kok Knippers uitgenodigd 
op Neerbosch. Ze helpen Kok Knippers met het 
samenstellen van een gezond, nieuw weekmenu en 
maken zelf een ‘echt Neerbosch’ gerecht. Wat aten ze 
in die tijd, welke producten waren beschikbaar, hoe rook 
het en vooral: hoe smaakte het?

Dit programma kent een voorbereidende en afrondende 
les in de klas, met lesmateriaal dat door Van ‘t 
Lindenhoutmuseum wordt geleverd.

Het Van ’t Lindenhoutmuseum vertelt het verhaal 
van de 20.000 weeskinderen die daar verbleven in de 
periode 1867 - 1987. De bezoeker krijgt een goed beeld 
van de geschiedenis in de jeugdzorg in de afgelopen 
150 jaar aan de hand van de ontwikkeling op de 
Weesinrichting en het Kinderdorp. Naast een historisch 
overzicht zijn er gereedschappen uit de werkplaatsen, 
uitgaven van de drukkerij, leermiddelen, meubels, 
prenten, schilderijen en foto’s. Tal van verhalen en 
documenten geven een levendig beeld van het leven  
van ‘de kinderen in Neerbosch’.

Groep: 5-6 
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 75 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, in subgroepjes
Locatie: Van ‘t Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, 2 extra begeleiders 
nodig

PLUSPROGRAMMACULTUREEL ERFGOED 
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MICHIEL VAN ZOEST 
COOLE CONSTRUCTIES; BOUW EN TEST JE EIGEN BRUG

In deze workshop maken de leerlingen op toegankelijke 
wijze kennis met verschillende (type) bruggen en met 
de begrippen constructie, architect en architectuur. Ze 
leren bepaalde constructie-principes om te zetten in een 
ruimtelijk model en deze te toetsen in de praktijk.

De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
maken de leerlingen kennis met het begrip architectuur 
en verschillende constructieprincipes. Door te kijken en 
luisteren naar een PowerPoint, waarin veel voorbeelden 
van bijzondere gebouwen en gevels worden getoond, 
leren leerlingen steeds meer over de begrippen 
architect en architectuur. Door op interactieve wijze 
de afbeeldingen door te nemen, wordt de architect in 
ieder kind geprikkeld. Ook komen de leerlingen, door het 
tonen van verschillende (type) bruggen, op toegankelijke 
wijze in aanraking met het begrip constructie en wordt 
tegelijk de praktische opdracht uitgelegd.

In het tweede, creatieve deel gaan de leerlingen met 
behulp van saté-prikkers en winegums aan de slag om 
samen een brug te bouwen. Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes van ongeveer 5 leerlingen. Bij het maken van 
de brug spelen de eigen creativiteit en fantasie van de 
leerlingen een grote rol. 

Aan het einde van de les worden alle bruggen door 
de groepjes klassikaal gepresenteerd en getest. De 
school kan de leerlingen hiervoor hun autootjes laten 
meebrengen om te testen. De bruggen worden niet 
alleen op hun constructie, maar ook op creativiteit en 
architectuur beoordeeld.

Na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft werkt 
Michiel van Zoest bij verschillende architectenbureaus. 
Vanaf 2007 combineert hij zijn werk als architect met 
gastdocentschap, architectuurrondleidingen en (project) 
onderwijs. Hij werkt o.a. samen met Architectuur 
Centrum Nijmegen.

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: gastles
Duur: 90-100 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord nodig, leerlingen kunnen zelf 
autootjes meenemen om de brug te testen

PLUSPROGRAMMA CULTUREEL ERFGOED 
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MUSEUM HET VALKHOF MIDDELEEUWS VERNUFT

Als je aan de middeleeuwen denkt, denk je meestal aan 
stoere ridders, grote kastelen, mooie jonkvrouwen, de 
pest en smerige steden. Toch? Maar wist je ook dat er 
fantastische uitvindingen gedaan werden? 

In de tentoonstelling Middeleeuws vernuft wordt een 
ander beeld van deze tijd getoond: een periode die 
grote invloed heeft gehad op de wetenschap, cultuur, 
organisatie en geografie van het huidige Europa. De 
tentoonstelling is zeer interactief en bestaat uit bijna 
30 hands-on units waar leerlingen zelf actief aan de 
slag kunnen gaan. Ook zijn er mooie museumstukken 
uit de middeleeuwen te zien. De groep wordt begeleid 
door een rondleider. Ervaar samen hoe het is om een 
harnas te dragen. Verzin een liedje met middeleeuwse 
muziekinstrumenten, bouw een kasteel of een 
kathedraal en loop door een klooster. Leerlingen  
kunnen dansen op z’n middeleeuws of paardrijden  
als een ridder.

Als voorbereiding in de klas heeft Jaap Robben een 
spannend en soms zelfs vies verhaal geschreven over 
deze echte middeleeuwen. Je leest dat overal ratten 
rondscharrelen en elke schaterlach een mond vol rotte 
tanden is. Als er tenminste iets te lachen valt, want 
op je twaalfde ben je al bejaard. Of gespietst door een 
ridderzwaard. Niet echt lekker. Maar er worden ook 
geweldige uitvindingen gedaan. Wat denk je: zijn de 
kinderen misschien de grootste ontdekkers van deze 
tijd?

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos 
geopend. Sindsdien heeft het museum gemiddeld tussen 
de 75.000 en 100.000 bezoekers per jaar weten te 
trekken. De samenvoeging van een grote archeologische 
verzameling en collecties op het gebied van de oude 
kunst en moderne kunst geeft het museum een heel 
eigen signatuur. Museum Het Valkhof ontvangt jaarlijks 
zo’n 20.000 leerlingen vanuit heel Nederland. Ze laten 
leerlingen op een speelse manier kennis maken met de 
geschiedenis en de collectie.

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: 22 okt t/m 21 feb, di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 20 leerlingen 
in 2 subgroepen
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroep 1 
begeleider nodig

PLUSPROGRAMMACULTUREEL ERFGOED 
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MUSEUM HET VALKHOF OP ZOEK NAAR ROMEINEN

De leerlingen gaan met een museummedewerker op 
zoek naar de Romeinen in de uitgebreide collectie van 
Museum Het Valkhof. Ze bekijken zwaarden, munten en 
sieraden, die archeologen in de grond hebben gevonden. 
Ook kunnen ze soldatenhelmen passen, voelen hoe 
scherp een zwaard was en een kleine strijd tegen elkaar 
voeren. In het Archeolab gaan ze zelf met scherven 
aan de slag. Een heel bijzondere ervaring wanneer ze 
beseffen dat ze dingen in de hand hebben die wel 2000 
jaar oud zijn!

Als voorbereiding op het museumbezoek maken 
leerlingen in de klas diverse opdrachten via de website.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos 
geopend. Sindsdien heeft het museum gemiddeld tussen 
de 75.000 en 100.000 bezoekers per jaar weten te 
trekken. De samenvoeging van een grote archeologische 
verzameling en collecties op het gebied van de oude 
kunst en moderne kunst geeft het museum een heel 
eigen signatuur. Museum Het Valkhof ontvangt jaarlijks 
zo’n 20.000 leerlingen vanuit heel Nederland. Ze laten 
leerlingen op een speelse manier kennis maken met de 
geschiedenis en de collectie.

Groep: 5-6-7-8 
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar, di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 20 leerlingen 
in 2 subgroepen
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroep 1 
begeleider nodig
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MUSEUM HET VALKHOF JONG IN NIJMEGEN

Het bombardement op Nijmegen van 1944 maakte 800 
slachtoffers en verwoestte het stadscentrum.
Ontmoet kinderen die tijdens het bombardement 
op school zaten, net naar de Hema liepen of op het 
Kelfkensbos op de tram stonden te wachten. Wat is er 
met ze gebeurd? Tijdens deze aangrijpende tocht door 
de binnenstad hoor je hun verhalen. 

De tocht begint in Museum Het Valkhof waar leerlingen 
een film zien met ooggetuigen die door kinderen worden 
geïnterviewd. Op school worden leerlingen voorbereid 
met een animatie over Nijmegen in 1944 die in de klas 
kan worden vertoond. Deze animatie van 10 minuten is 
gemaakt door theatergroep Kwatta. 

Ter voorbereiding en verwerking van dit programma is 
er lesmateriaal met diverse opdrachten.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos 
geopend. Sindsdien heeft het museum gemiddeld tussen 
de 75.000 en 100.000 bezoekers per jaar weten te 
trekken. De samenvoeging van een grote archeologische 
verzameling en collecties op het gebied van de oude 
kunst en moderne kunst geeft het museum een heel 
eigen signatuur. Museum Het Valkhof ontvangt jaarlijks 
zo’n 20.000 leerlingen vanuit heel Nederland. Ze laten 
leerlingen op een speelse manier kennis maken met de 
geschiedenis en de collectie.

Groep: 7-8 
Inhoud: stadswandeling, film, lesmateriaal
Duur: 75 minuten
Periode: hele schooljaar, di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 15 leerlingen 
in 2 subgroepen
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroep 1 
begeleider nodig

PLUSPROGRAMMACULTUREEL ERFGOED 
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REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN MIJN FAMILIE EN IK

In Mijn familie en ik maken leerlingen kennis met 
familiegeschiedenis. 

De leerlingen krijgen een thematische rondleiding door 
de schatkamer van het Regionaal Archief Nijmegen. Ze 
zien verschillende soorten bronnen die meer vertellen 
over iemands familiegeschiedenis en ontdekken hoe 
mensen vroeger hun eigen familiegeschiedenis hebben 
onderzocht. Zo zien ze bijvoorbeeld het eeuwenoude 
‘burgerboek’, een krantenartikel over een man met 
25 kinderen en 50 kleinkinderen en het 18e-eeuwse 
stamboomboekje van Jan Coenraad Piper.

Na de rondleiding gaan de leerlingen in groepjes 
(2-3 leerlingen) aan de slag. Ieder groepje krijgt een 
werkmap met opdrachten en bronnen (foto’s, kranten 
en/of andere historische documenten) over één persoon. 
Ze beantwoorden eerst individueel algemene vragen 
over hun eigen familie. Daarna beantwoorden ze samen 
de vragen over ‘hun’ persoon waarvoor ze de bronnen 
moeten bekijken. Voor de snelle groepjes zijn er extra 
vragen over achternamen, familiewapens, etc. Tot slot 
presenteren de groepjes ‘hun’ persoon. In overleg kan 
de zoekopdracht aangepast worden, zodat het in een 
specifiek thema past.

Met dit programma gaan leerlingen zich verdiepen 
in de verschillende soorten bronnen die er zijn om je 
familiegeschiedenis uit te zoeken.

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) is onderdeel 
van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen 
van Nijmegen en de regio. Het RAN beheert 
overheidsarchieven van de gemeente Nijmegen, van 
8 gemeenten in de regio en van het Waterschap 
Rivierenland. Daarnaast beheren zij archieven van 
personen en particuliere organisaties, beeldmateriaal 
en een bibliotheek. Daarmee is er een volledig beeld 
van het verleden van Nijmegen en de regio. Het RAN wil 
zoveel mogelijk mensen gebruik laten maken van deze 
bronnen, vanzelfsprekend ook het onderwijs.

Groep: 6-7-8 
Inhoud: archiefbezoek/gastles
Duur: 120 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: Regionaal Archief Nijmegen
Bijzonderheden: zonder busvervoer

PLUSPROGRAMMA CULTUREEL ERFGOED 
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HET GILDE NIJMEGEN ROND EN OP DE ST. STEVENSTOREN

Het Gilde Nijmegen geeft diverse stadswandelingen in 
het centrum van Nijmegen. De stadswandelingen voeren 
de leerlingen door meer dan 2000 jaar geschiedenis en 
laten de mooiste plekjes van Nijmegen zien. Leerlingen 
wandelen met de gids door de historische binnenstad. 

Het thema wordt aangepast aan de wens van de 
school, mits dit van tevoren wordt aangegeven. 
De stadswandeling duurt minimaal 90 minuten en 
maximaal 120 minuten, afhankelijk van het thema en 
de gekozen route. De route kan bijvoorbeeld langs de 
Barbarossa ruïne, de Latijnse school, het Waaggebouw, 
de Kruittoren in het Kronenburgerpark, maar ook langs 
verborgen plekjes in de stad gaan. Het thema kan een 
bepaalde tijdsperiode zijn, zoals de middeleeuwen, maar 
ook de (vroegere) handel in de binnenstad.

Vast onderdeel bij de stadswandeling is een bezoek 
aan de eeuwenoude St. Stevenstoren. De torenwachter 
vertelt de geschiedenis aan de hand van de klim naar 
de trans. Boven op de toren hebben de leerlingen een 
prachtig uitzicht over Nijmegen en omgeving!

Bij Het Gilde Nijmegen dragen de gilden hun kennis, 
kunde en ervaring over aan anderen. Daardoor blijven 
zij zich ontwikkelen en zetten zij zich in voor de 
maatschappij. Gilden zijn actief op het gebied van 
computerinstructie, taalconversatiecursussen en bok 
(stads)wandelingen en/of fietstochten, waarbij gidsen 
bezoekers langs de mooiste plekjes van hun stad of 
dorp voeren.

Groep: 7-8 
Inhoud: stadswandeling
Duur: 90-120 minuten
Periode: sep t/m nov en mrt t/m jun
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: centrum Nijmegen, start Marikenbeeld
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN 
NIJMEEGSE AVONTURIERS

Voor veel Nijmegenaren eindigde de wereld bij de 
stadsmuren, maar natuurlijk kende Nijmegen ook 
avonturiers. Een beroemde Nijmeegse avonturier is 
bijvoorbeeld Lambert Biesman, de eerste Nijmeegse 
Indiëvaarder, die in 1594 aan zijn reis begon. Maar 
hij was zeker niet de enige. Wat dacht je van Pieter 
Samuel Jamin, opperhoofd op Palembang? Of Cornelis 
Krayenhoff, die in de 18e eeuw te koets en ezel naar 
Spanje reisde?

De leerlingen krijgen een thematische rondleiding door 
de schatkamer van het Regionaal Archief Nijmegen en 
zien eeuwenoude archiefstukken over deze Nijmeegse 
avonturiers. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de 
slag met bronnen en kaartmateriaal uit deze tijd. Ze 
onderzoeken aan de hand van bronnen hoe het was om 
in die tijd te leven.

Het programma sluit aan bij het tijdvak ‘tijd van 
ontdekkers en hervormers, de tijd van regenten en 
vorsten, tijd van pruiken en revoluties (1500-1800)’ 
en de thema’s ontdekkingsreizen, kolonialisme en 
topografie.

Leerdoelen van het programma: 
 * De leerling kan vragen stellen bij het erfgoed en in 

samenwerking met anderen verschillende bronnen 
raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te 
beantwoorden. 

 * De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen 
in de tijd en relateren aan hoe mensen in een  
bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten 
en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen 
met nu.

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) is onderdeel 
van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen 
van Nijmegen en de regio. Het RAN beheert 
overheidsarchieven van de gemeente Nijmegen, van 
8 gemeenten in de regio en van het Waterschap 
Rivierenland. Daarnaast beheren zij archieven van 
personen en particuliere organisaties, beeldmateriaal 
en een bibliotheek. Daarmee is er een volledig beeld 
van het verleden van Nijmegen en de regio. Het RAN wil 
zoveel mogelijk mensen gebruik laten maken van deze 
bronnen, vanzelfsprekend ook het onderwijs. 

Groep: 7-8 
Inhoud: archiefbezoek/gastles
Duur: 120 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: Regionaal Archief Nijmegen
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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CINEKID BEESTENBOEL - KORTE FILMS

Het filmprogramma Beestenboel is een compilatie 
van zes korte films. Deze films hebben allen één ding 
gemeen: dieren in de hoofdrol! 
De verschillende animaties zijn - met diverse 
animatietechnieken - prachtig gemaakt en vertellen 
ieder een uniek, grappig en soms ontroerend verhaal. 
De films gaan over thematieken als liefde, humor, 
vriendschap en avontuur. 

De film is Nederlands gesproken.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord 
van 5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal 
van 10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma 
leren leerlingen op andere wijze kennismaken met de 
wereld van film. Het programma is samengesteld in 
samenwerking met LUX.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 1-2 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: di 22 en wo 23 okt, ma 25 en di 26 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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LUX ERNEST & CELESTINE WINTERPRET - KORTE FILMS

Ernest & Celestine Winterpret is samengesteld uit 
vier korte verhalen van de wereldberoemde Belgische 
prentenboekenmaakster Gabrielle Vincent. De 
pastelkleurige aquareltekeningen komen op het grote 
doek prachtig tot leven. De verhalen gaan over de grote, 
ietwat knorrige beer Ernest die zijn huis deelt met 
het vrolijke weesmuisje Celestine. Samen vervelen de 
twee zich nooit, en dit keer gaan hun avonturen over 
de naderende winter. Zo wil Celestine het winterse 
Muizenbal bezoeken, en moet ze weer en wind trotseren 
om Ernest te helpen voorbereiden op zijn winterslaap. 

De film is Nederlands gesproken. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord van 
5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal van 
10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma leren 
leerlingen op andere wijze kennismaken met de wereld 
van film.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 1-2 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: ma 20, di 21, wo 22 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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https://www.youtube.com/watch?v=fqTae6GjLiE&feature=youtu.be


CINEKID DE GROTE BOZE VOS EN ANDERE VERHALEN - 
ANIMATIEFILM

Niets is zo rustig en kalm als je denkt op de boerderij. 
De dieren zijn een beetje in de war: een konijn die de 
rol van de ooievaar overneemt en kippen die jagen 
op vossen, terwijl een vos moeder speelt voor de 
kuikentjes en een eend de Kerstman speelt. Alles 
staat op zijn kop. Een grappige, gekke en liefdevolle 
animatiefilm in drie delen, over dieren op het platteland. 
De avonturen die de dieren meemaken zitten vol 
verassingen en geestige onverwachte gebeurtenissen. 

De film is Nederlands gesproken. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord 
van 5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal 
van 10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma 
leren leerlingen op andere wijze kennismaken met de 
wereld van film. Het programma is samengesteld in 
samenwerking met LUX.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 3-4 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 95 minuten
Periode: di 22 en wo 23 okt, ma 25 en di 26 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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https://www.youtube.com/watch?v=dqbdozt7dwQ


Mees heeft per ongeluk het zakmes van zijn vriendje 
Tim meegenomen. Als hij het terug wil brengen is Mees 
te laat want Tim is net verhuisd. Het enige dat Mees 
weet is dat Tim nu in Flevoland woont. De ouders van 
Mees hebben geen tijd voor zijn probleem. Zijn moeder 
is een wereldberoemde zangeres en zijn onhandige 
vader heeft het druk met uitvindingen. Er zit dus niets 
anders op voor Mees: hij gaat helemaal alleen op zoek 
naar Tim. Een prachtige Nederlandse filmklassieker, 
gefilmd vanuit het perspectief van Mees en een ode aan 
de (vaak onderschatte) zelfstandigheid van kinderen. 

De film is Nederlands gesproken. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord van 
5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal van 
10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma leren 
leerlingen op andere wijze kennismaken met de wereld 
van film.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 3-4 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 105 minuten
Periode: ma 20, di 21, wo 22 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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LUX KINDERKLASSIEKER: HET ZAKMES - SPEELFILM:

https://youtu.be/4EQ1RAMmMWM


GO SHORT FILMFESTIVAL KORTE FILMS

Al 11 jaar lang vertoont Go Short de beste Nederlandse 
en internationale korte films voor jong publiek. Een 
filmprogramma met korte films is leuk, spannend, 
prikkelend en je kunt in een korte tijd meerdere verhalen 
zien. Go Short vertoont allerlei soorten films, zoals 
animatie, documentaire en fictiefilms. En elk programma 
heeft een thema. Omdat Go Short graag de meest 
recente films wil vertonen, worden de thema’s pas later 
in het schooljaar bekend gemaakt. 

Go Short vindt het belangrijk dat leerlingen in contact 
komen met filmprofessionals. Daarom wordt voor 
elke voorstelling iemand (bv. een regisseur, acteur, 
cameraman/-vrouw) uitgenodigd om zijn of haar film 
van context te voorzien. Er wordt gesproken over de 
film, het vak en wat erbij komt kijken om een goede en 
mooie film te maken. De ervaren presentatoren zorgen 
ervoor dat het gesprek goed aansluit bij de leefwereld 
van de leerlingen. 

Een filmprogramma bestaat uit 5 of 6 korte films in 
verschillende lengtes. Go Short maakt een programma 
voor de middenbouw en de bovenbouw. 

Go Short wil de leerlingen bewust maken van het 
medium film: wat het is, hoe beeldtaal werkt en hoe 
je dit kunt gebruiken om een verhaal te vertellen. Dit 
doen ze door een gevarieerd programma te vertonen, de 
aanwezigheid van een professional voor een interview 
te organiseren en uitgebreid lesmateriaal te leveren. 
In dit lesmateriaal wordt ingegaan op het medium 
film in brede zin en zit ook altijd een interactieve en 
creatieve opdracht die aansluit bij de thematiek van de 
voorstelling.

Go Short is hét kortefilmfestival van Nederland. In 
vijf festivaldagen worden de beste recente korte 
internationale films vertoond en worden de Go Short 
Awards uitgereikt. Naast het competitieprogramma 
biedt Go Short focusprogramma’s, workshops, lezingen 
en party’s.

Groep: 3-4-5 en 6-7-8 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 90 minuten incl. gesprek
Periode: wo 1, do 2, vr 3 apr
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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CINEKID DE BUURTSPION - ANIMATIEFILM

De Buurtspion is een eenvoudige en soms spannende 
tekenfilm uit Denemarken. Agatha Christine is dol op 
mysteries. Na een verhuizing wil haar moeder dat ze 
snel nieuwe vrienden maakt, maar zelf heeft ze andere 
plannen; de kelder van haar nieuwe huis tovert ze om 
tot een heus detectivebureau. Ze denkt dat ze een 
diefstal in de buurtwinkel snel heeft opgelost, tot een 
coole buurjongen met zijn skateboard haar aandacht 
afleidt. 

De film is Nederlands gesproken. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord van 
5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal van 
10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma leren 
leerlingen op andere wijze kennismaken met de wereld 
van film.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 5-6-7 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: di 22 en wo 23 okt, ma 25 en di 26 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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https://youtu.be/esKnKZPL5_w


LUX SUPA MODO - SPEELFILM

Jo is negen jaar oud, woont in een dorp in Kenia en is 
dol op superhelden en actiefilms. Ze zou niets liever 
doen dan zelf meespelen in zo’n film. Enkel dankzij 
haar fantasie kan ze vergeten dat ze eigenlijk heel 
ziek is. Wanneer Jo overtuigd raakt van haar eigen 
superkrachten, helpt het hele dorp mee om haar droom 
in vervulling te laten gaan. Samen werken ze aan een 
unieke superheldenfilm, maar krijgt die ook een happy 
end?

De film is Engels/Keniaans gesproken en Nederlands 
ondertiteld. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord van 
5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal van 
10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma leren 
leerlingen op andere wijze kennismaken met de wereld 
van film.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 5-6-7 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: ma 20, di 21, wo 22 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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https://youtu.be/G7ToKioHCoU


INSCIENCE 
WETENSCHAP IN BEELD - FILMS & WETENSCHAP

InScience - internationaal filmfestival Nijmegen - 
combineert filmeducatie met onderzoekend leren. 
Tijdens de schoolvoorstellingen van InScience komen 
cultuur en wetenschap op verrassende wijze samen. 
Leerlingen zien een film of een programma met 
meerdere korte films. Deze films hebben altijd een 
wetenschappelijk thema en er wordt een wetenschapper 
uitgenodigd om het thema van de film context te geven, 
verder uit te diepen, te bekritiseren en toe te lichten. 
Ook is er ruimte voor kinderen om vragen te stellen aan 
de aanwezige expert. 

Met behulp van het bijgeleverde lesmateriaal, dat 
samen met het Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit wordt opgesteld, gaan leerlingen zelf aan 
de slag met onderzoekend leren. Leerlingen gebruiken 
hierbij het thema van de filmvertoning om zelf 
onderzoek te doen en gebruiken zo hun nieuwsgierigheid 
als startpunt voor een zeer leerzame ervaring.

InScience stelt drie programma’s samen, het thema 
van één programma is al bekend. De thema’s van de 
andere programma’s worden in de loop van het voorjaar 
bepaald. Eén van deze programma’s zal bestaan uit 
meerdere korte films, de andere uit één lange film.

De film die al bekend is, is de animatiefilm Het regent 
gehaktballen. Deze sluit aan bij het overkoepelende 
thema van InScience 2019: Genetisch Gemodificeerde 
Organismen (GGO). In deze luchtige film maakt 
een amateuronderzoeker een machine waarmee 
voedsel gemanipuleerd kan worden. Aan de hand van 
voorbeelden uit de film zal een wetenschapper de 
leerlingen meer vertellen over GGO’s.

InScience verbindt wetenschap met film en maakt 
ingewikkelde theorieën hierdoor op een aantrekkelijke 
manier toegankelijk voor leerlingen. Centraal staat het 
medium film: als kunstvorm, als communicatiemiddel 
en als informatiebron. Wetenschap en de kunsten 
zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid 
te kijken en die te verbeelden. Maar voor beiden zijn 
creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid 
voorwaarden om tot nieuwe inzichten te komen. 
Wetenschap en de kunsten delen de durf om onbekend 
terrein te verkennen.

Groep: 6-7-8 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 120 minuten incl. gesprek
Periode: di 5, wo 6, do 7, vr 8 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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LUX ROSIE & MOUSSA - SPEELFILM

Een pakkend verhaal met ijzersterke cast over de 
groeiende vriendschap tussen twee kinderen in Brussel. 
Wanneer Rosie met haar moeder naar een appartement 
aan de andere kant van Brussel verhuist, gaat er een 
wereld voor haar open. Ze ontmoet de gekke meneer 
Tak, de rare mevrouw Hemelrijk en Moussa, die boven 
haar woont. Moussa neemt Rosie mee op avontuur door 
de hele buurt, zelfs tot op het dak van hun gebouw. 
Ze besluiten samen op zoek te gaan naar de vader 
van Rosie, die niet is meeverhuisd naar het nieuwe 
appartement.

De film is Nederlands gesproken. Bekijk de trailer.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord van 
5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal van 
10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma leren 
leerlingen op andere wijze kennismaken met de wereld 
van film.

LUX is een vrijzinnig podium met spraakmakende 
programma’s die aanzetten tot anders kijken. Naast zes 
zalen met een divers filmaanbod, biedt Arthouse LUX 
een programma van theater, dans, muziek, debatten, 
festivals en evenementen.

Groep: 6-7-8 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 105 minuten
Periode: di 22 en wo 23 okt, ma 25 en di 26 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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https://youtu.be/0Vl8TNz1cgI


IDFA DOCS FOR KIDS - KORTE JEUGDDOCUMENTAIRES

In samenwerking met IDFA biedt LUX het IDFA-
schoolprogramma aan. Dit bestaat uit een filmblok 
met een selectie bijzondere jeugddocumentaires. Het 
zijn films die op een persoonlijke en creatieve manier 
de verschillende culturele leefwerelden van de vaak 
jonge hoofdpersonen laten zien. De films zijn speciaal 
geselecteerd voor basisscholen.Leerlingen oriënteren 
zich via deze films op de wereld, dichtbij en veraf. 

Het grootste deel van de documentaires is Nederlands 
gesproken. Een aantal is anderstalig, maar Nederlands 
ondertiteld.

Bij de schoolvoorstelling zit een welkomstwoord 
van 5 minuten en een kort nagesprek in de filmzaal 
van 10 minuten inbegrepen. Bij elk filmprogramma 
leren leerlingen op andere wijze kennismaken met de 
wereld van film. Het programma is samengesteld in 
samenwerking met LUX.

Het International Documentary Film Festival 
Amsterdam is in 1988 opgericht om de 
documentairecultuur nationaal en internationaal  
te stimuleren. Sindsdien is IDFA uitgegroeid tot  
het grootste documentaire filmfestival ter wereld.  
Het festival is een stimulerende ontmoetingsplek voor 
zowel regisseurs, producenten, kopers en financiers als 
het publiek.

Groep: 6-7-8 
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 80 minuten
Periode: ma 20, di 21, wo 22 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer
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