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algemene informatie
Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug
en wat hebben we samen veel creatieve oplossingen
bedacht. Juist in deze tijd werd duidelijk hoe
belangrijk creativiteit is in deze complexe en snel
veranderende maatschappij.

Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor
de culturele ontwikkeling van kinderen. Het Cultureel
Jaarprogramma en de Plusprogramma’s vormen in
Nijmegen al jaren een onlosmakelijk onderdeel van
dat fundament.
In de hoop en de verwachting dat volgend schooljaar
weer ruimte biedt voor inspiratie en verwondering
presenteert Cultuur En School Nijmegen de Culturele
Jaarprogramma’s 2021-2022 voor het primair
onderwijs in Nijmegen.

algemene informatie

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.

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

Meerjarenstructuur Cultureel Jaarprogramma
Het Cultureel Jaarprogramma werkt met een meer
jarenstructuur. Met behulp van deze structuur laten
we alle leerlingen in verschillende leerjaren kennismaken met diverse kunstdisciplines: muziek, dans,
theater, literair en beeldende en audiovisuele kunst.

Schooljaar

Cluster 4
Oost

2019 –2020 Theater

Cluster 4
Midden

Cluster 4
Zuidwest

Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

Cluster 5
Dans

2020 –2021 Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

Dans

Theater

2021 –2022 Muziek

Dans

Theater

Beeldende en Audiovisuele Vorming

2022 –2023 Dans

Theater

Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

2023 –2024 Theater

Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

Literair

2024 –2025 Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

Dans

Theater

2025 –2026 Muziek

Dans

Theater

Beeldende en Audiovisuele Vorming

2026 –2027 Dans

Theater

Beeldende en Audio- Muziek
visuele Vorming

Clusters
Op basis van de gewenste disciplines wordt een
school ingedeeld in een cluster. Binnen die clusters
bieden we keuzemogelijkheden voor zowel onder-,
midden- als bovenbouw. Uiteindelijk bepaalt de
school zelf het definitieve programma. In de
tabel op pagina 9 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
De kosten van het Cultureel Jaarprogramma en
de Plusprogramma’s blijven ongewijzigd gehandhaafd. De kosten voor deelname aan het Cultureel
Jaarprogramma bedragen € 8,60 per leerling en voor
deelname aan een Plusprogramma € 2,62 per leerling.
Budget
Vanuit de prestatiebox van het Ministerie OCW is er
budget voor cultuureducatie beschikbaar voor alle
scholen. Voor het schooljaar 2021-2022 krijgen alle
scholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor
cultuureducatie, inclusief museumbezoek. Scholen
hoeven dit budget niet aan te vragen, maar ontvangen
dit automatisch via de lumpsum.

Programmakeuze
Cultuur En School Nijmegen doet haar uiterste
best om scholen voldoende keuzemogelijkheden
te bieden. Dit kan echter alleen als voldoende
scholen deze programma’s (blijven) inkopen en
het collectieve voordeel benut wordt. Daarom geldt
dat voor een aantal 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.

Deadlines voor inschrijving
Om deel te nemen aan het Cultureel Jaarprogramma
en/of de Plusprogramma’s, verzoeken we je het
inschrijfformulier voor 14 juni 2021 ondertekend
aan ons te retourneren. Om de afspraken en planningen definitief te kunnen maken is het van groot
belang dat we tijdig – uiterlijk 1 juli 2021 – ook het
formulier met school- en leerling gegevens 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 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.cultuurenschoolnijmegen.nl voor andere
vervoersmogelijkheden.
Cultuur En School Nijmegen
Cultuur En School Nijmegen is het onafhankelijke
bemiddelingspunt voor cultuureducatie in Nijmegen,
dat haar kantoor gevestigd heeft in de Lindenberg.
Cultuur En School Nijmegen zorgt dat culturele
aanbieders en scholen in het voortgezet en primair
onderwijs elkaar kunnen vinden, zodat leerlingen
de kans krijgen om kennis te maken met kunst en
cultuur. Cultuur En School Nijmegen organiseert
daarnaast ook projecten zoals cultuureducatie op de
Brede scholen, het Voordrachtfestival en Art Battle.
www.cultuurenschoolnijmegen.nl

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.
6
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samenvatting
Cluster 4 Oost

indeling scholen

Muziek

Groep

Uitvoerder

Programma

Pagina

1-2

Phion

Edu het eendje

10

1-2

Kruis en Mol

1+1=2

11

3-4

Phion

De liefste wens

12

3-4

Troef

Doorgedraaid

13

5-6-7-8

De Vuilnismannen

Trash

14

5-6-7-8

Phion

Concert voor Rafiq

15

5-6-7-8

Dj Simone

DJ-Workshop

16

Cluster 4 Midden

Dans

Groep

Uitvoerder

Programma

Pagina

1-2

De Stilte

1-2tjes

17

1-2

Dansstorm Oost

Feest, kom je ook...?

18

3-4-5

De Stilte

Cinderella

19

3-4-5

Danscollectief Arnhemse Meisjes

Op 't Randje

20

6-7-8

Dansstorm Oost

Ik ben ik!

21

6-7-8

Introdans

Confetti

Cluster 4 Zuidwest

Op de volgende pagina’s vind je het volledige
aanbod van het Cultureel Jaarprogramma
2021-2022. Het aanbod staat per cluster – en
dus per discipline – geordend. In onderstaande

Cluster 4 Oost

Muziek

Pagina 10

De Buut

De Muze

De Driemaster

De Oversteek

Klein Heyendaal

De Sterredans

Montessori Oost

Cluster 4 Midden

Dans

Pagina 18

De Klumpert

Brakkestein

Kentalis de Taalster

De Hazensprong

St Nicolaas

22

De Kleine Wereld

NSV II

Cluster 4 Zuidwest

Theater

Uitvoerder

Programma

Pagina

1-2-3

Jansen & de Boer i.s.m Gnaffel

Een ober van niks

23

1-2-3

Theater Koekla

De drie biggetjes

24

4-5-6

Jansen & de Boer i.s.m Gnaffel

Flat

25

4-5-6

Theateretappe & Theatermakerij
Dees Verhoeven

Tjonge jonge jonge

26

6-7-8

PNTheater

Werktuig

27

6-7-8

Kwatta

Metamorfosen

28

7-8

Theatergroep Timmerdier

Niewaar!?

29

Beeldende en Audiovisuele Vorming

per cluster

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.

De Akker

Groep

Cluster 5

8

cultureel jaarprogramma

Theater

De Vossenburcht

Pagina 23

Aquamarijn

De Lindenhoeve

SO4 De Windroos

De Bloemberg

Michiel de Ruyter

De Zonnewende

De Dukendonck

Prins Mauritsschool

Entrea de Berg

Montessori Lindenholt

Het Kleurrijk

De Wieken

Cluster 5

Beeldende en Audiovisuele Vorming

Pagina 30

De Aldenhove

De Meiboom

Prins Clausschool

Entrea de Tapir

Montessori Dukenburg

De Windroos Goffert

Groep

Uitvoerder

Programma

Pagina

De Klokkenberg

Nutsschool Lankhorst

De Windroos Waalsprong

1-2

Afrika Museum

Alles is versierd!

30

De Luithorst

Petrus Canisius

De Wingerd

1-2

Niek Michel

Foto kieken

31

3-4

Anneke Ingwersen

Schimmenspel

32

3-4

Ingrid Wielema

Haringmaatjes

33

5-6

Inti Mego

Animatietafel

34

5-6

Charlotte Ponjeé en Laura Casas Valle

Workshop Etsen

35

7-8

Niek Michel

Kleine mensen

36

7-8

LUX

Kinderrechtenfilms:
workshop & festival

37

7-8

Afrika Museum

Waxprinten

38
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muziek

muziek

Phion
Edu het eendje

Kruis en Mol
1+1=2

Edu het Eendje is zijn eigen geluid kwijt!

Meneer Kruis en meneer Mol gaan naar school!

Celiste Anne Knappstein wil hem daar graag bij
helpen, maar heeft echt jouw hulp nodig.
Teken, speel, luister en zing je mee?

Samen met de groep probeert Anne verschillende
klanken van muziekinstrumenten uit te testen en
te ontdekken. Ze neemt haar cello en CD-speler mee
naar de klas en vertelt het verhaal van Edu het Eendje,
ondersteund door de prachtige muziek van
Tsjaikovski die nog lang in je hoofd zal naklinken.
De focus ligt bij dit interactieve concert op de
zintuiglijke ervaring van leerlingen.

Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met de
musici van het orkest: dát is muziekeducatie bij Phion,
Orkest van Gelderland & Overijssel. Vanaf seizoen
2020-2021 opereren Het Gelders Orkest en het Orkest
van het Oosten onder deze nieuwe naam Phion.
Phion wil zoveel mogelijk mensen bereiken met
live symfonische muziek. Het orkest biedt een grote
variëteit in muzikale programma’s met als doel te
vernieuwen en te verrassen. Het orkest organiseert
naast symfonische concerten een groot aantal
familieconcerten, educatieconcerten en speciale
participatieprojecten voor amateurs.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 1-2-3
Inhoud: concert
Duur: 45 minuten
Periode: di 5 okt, wo 6 okt, do 7 okt, ma 28 mrt en
di 29 mrt
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: klaslokaal of speellokaal

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…

Groep: 1-2-3
Inhoud: concert, gastles, CD
Duur: concert 50 minuten, gastles 45 minuten
Periode: concert op do 7 okt en do 7 apr, 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 x 3m diep
x 2,5m hoog
Bijzonderheden: CD wordt na afloop van concert uitgedeeld, opbouwtijd 60 minuten, afbouwtijd 20 minuten

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 school
voorstellingen 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 en speelt hij
in allerlei bands (folk en cajun). Daarnaast schrijft hij
muziekboeken en geeft hij diverse workshops.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

10
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muziek

muziek

Phion
De liefste wens
Een prachtig dierenverhaal van Toon Tellegen met
orkest!

Op een dag zitten alle dieren bij elkaar in het bos en
vertellen ze wat hun liefste wens is. De krekel wil elke
dag jarig zijn, de duizendpoot wil 500 paar nieuwe
schoenen, de eendagsvlieg wil een extra dag, de slak
wil alle tijd hebben en de mier wil helemaal niets. De
eekhoorn vertelt als laatste: zijn liefste wens is een
lied maken voor iedereen. En terwijl de anderen aan
het woord waren, heeft hij het lied gemaakt. Voordat
iedereen weer terug naar school gaat, zingen ze het
samen!
Acteur Freek den Hartogh vertelt een muzikaal en
herkenbaar verhaal over onze wensen, grote dromen,
diepe verlangens en vriendschap. Met prachtige
muziek gespeeld door het orkest en levensgrote
projecties van kunstenaar Cynthia Borst komt de
dierenwereld helemaal tot leven.
Het bijbehorend lesmateriaal bevat een liedje met
instructiefilmpjes en muziekfragmenten met actieve
opdrachten en veel aandacht voor de creativiteit en
belevingswereld van leerlingen.

Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met de
musici van het orkest: dát is muziekeducatie bij Phion,
Orkest van Gelderland & Overijssel. Vanaf seizoen
2020-2021 opereren Het Gelders Orkest en het Orkest
van het Oosten onder deze nieuwe naam Phion.
Phion wil zoveel mogelijk mensen bereiken met live
symfonische muziek. Het orkest biedt een grote
variëteit in muzikale programma’s met als doel te
vernieuwen en te verrassen. Het orkest organiseert
naast symfonische concerten een groot aantal
familieconcerten, educatieconcerten en speciale
participatieprojecten voor amateurs.
12
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Troef
Doorgedraaid
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 3-4
Inhoud: concert, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 45 minuten
Periode: vr 29 jan om 11.00u
Max. aantal leerlingen: 500 leerlingen
Locatie: de Vereeniging
Bijzonderheden: met busvervoer

Doorgedraaid is een liedjesvoorstelling waarbij de
leerlingen, door aan een groot rad te draaien, bepalen
welke liedjes de muzikanten gaan spelen. Tijdens
dit muzikale spel maken zij gebruik van diverse
instrumenten en materialen om samen muziek mee
te maken.

Uiteindelijk bepaalt de jury (gekozen uit het publiek),
hoe de muzikanten het er samen elke keer vanaf
brengen. Na ieder oordeel van de jury (pico bello,
dikke duim of te gek!) klinkt er een vrolijke jingle om
de betreffende ronde zingend, springend en swingend
af te sluiten.

Groep: 3-4
Inhoud: concert, gastles, CD
Duur: concert 45 minuten, gastles 30 minuten
Periode: wo 3 nov en do 10 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 4m breed x 3m diep
Bijzonderheden: CD wordt na afloop van concert uitgedeeld, opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd 45 minuten

Doorgedraaid is een interactieve muzikale spelshow met alleen maar winnaars! Leerlingen worden
uitgedaagd om mee te doen, spelen en denken. Na
het concert komen de muzikanten in de klas, samen
maken ze muziek.
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, beiden leerkrachten met
veel ervaring in het onderwijs. Na afronding van
de post-hbo-opleiding Muziekspecialist richtten zij
Troef op.
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muziek
foto: René Knoop

muziek

De Vuilnismannen
Trash

Phion
Concert voor Rafiq

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

Het Doe-Mee-Concert met het hele orkest: een
onvergetelijke ervaring voor alle leerlingen!

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: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 5-6-7-8
Inhoud: concert, busvervoer
Duur: 60 minuten
Periode: ma 4 apr en ma 16 mei om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 150 leerlingen
Locatie: één schoollocatie (gymzaal, grote aula of
speelzaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 8m breed, 5m diep,
3m hoog, opbouwtijd 105 minuten, afbouwtijd
45 minuten
Bijzonderheden: met busvervoer

Wegens groot succes voert Phion weer een interactief
concert uit. Alles wat normaal niet gebruikelijk is
tijdens een klassiek concert mag nu juist wel. Zingen,
dansen, een regenkoor maken, drummen op je
lichaam… Sterker nog: al deze actie wordt juist
voorgeschreven!

Groep: 5-6-7-8
Inhoud: concert, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 50 minuten
Periode: do 27 jan om 9.30u en 11.00u
Max. aantal leerlingen: 500 leerlingen
Locatie: de Vereeniging
Bijzonderheden: met busvervoer

Samen met het orkest en verteller Eric Robillard en
500 leerlingen gaan de leerlingen dit concert beleven.
Ze zingen het ontroerende en spannende verhaal
over de elfjarige Rafiq, die alleen als vluchteling
in Nederland komt. Ze zingen, dansen, maken
geluidseffecten en spelen bodypercussie-ritmes
in de Vereeniging. Zo zijn jouw leerlingen mede
muzikanten in het concert!
Leerlingen bereiden het concert in de klas voor
met behulp van een lespakket. Dit is kant-en-klaar
digitaal lesmateriaal met instructiefilmpjes om heel
eenvoudig alle liedjes en bewegingen te leren.

Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met de
musici van het orkest: dát is muziekeducatie bij Phion,
Orkest van Gelderland & Overijssel. Vanaf seizoen
2020-2021 opereren Het Gelders Orkest en het Orkest
van het Oosten onder deze nieuwe naam Phion.
Phion wil zoveel mogelijk mensen bereiken met live
symfonische muziek. Het orkest biedt een grote
variëteit in muzikale programma’s met als doel te
vernieuwen en te verrassen. Het orkest organiseert
naast symfonische concerten een groot aantal
familieconcerten, educatieconcerten en speciale
participatieprojecten voor amateurs.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!
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dans
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muziek

DJ Simone
DJ-Workshop

De Stilte
1-2tjes

Een ervaren DJ laat je alle DJ-trucs, skills en mixtechnieken zien. En je mag ook alles zelf uitproberen!

Een ontmoeting van twee dansers.

Je bent lekker veel met muziek bezig in verschillende
muziekstijlen, want alles wordt ter plekke gemixt!
Je ontdekt wat het effect is van de knoppen van de
mixer.

Klassen met meer dan 15 lln worden in 2 subgroepen
verdeeld. De eerste groep gaat met DJ-en aan de slag
in het speellokaal. De tweede groep gaat zich in de
klas verdiepen in Dance en Disco (begeleid door de
leerkracht, lesmateriaal wordt aangereikt). Na 45
min wisselen de groepen. De gezamenlijke afsluiting
wordt een echt knalfeestje!
Tafel voor DJ-set en digibord in klas zijn nodig.
Apparatuur voor geluid en DJ wordt door DJ
meegenomen.

Locatie: klas met max 15 lln. > klaslokaal.
Locatie: klas met 15 lln. tot 30 lln. > in speellokaal
met 1 tafel voor DJ set
Duur: klas 8-15 lln. > 75 min totaal
Duur: klas 16-30 lln. > 120 min totaal

DJ Simone gaat al lange tijd mee in de house-scene
met haar roots in Nijmegen en haar allereerste
DJ optreden in Café de Plak in 1999. Als echte draaiveteraan besloot ze haar baan als juf met het DJ-en
samen te voegen. Een ideale combinatie!
Met haar enthousiasme voor DJ-en geeft ze cursussen
voor kinderen en jongeren en lessen in het onderwijs.
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Groep: 5-6-7-8
Inhoud: gastles
Duur: 75 of 120 minuten
Periode: hele schooljaar op wo
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: klaslokaal of speellokaal
Speelgegevens: tafel voor DJ-set en digibord in klas
zijn nodig.
Bijzonderheden: 2 subgroepen van max. 15 leerlingen

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 klas
genoten aan den lijve wat de voorwaarden zijn om
tot samenwerking te komen in dans.

Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 1-2
Inhoud: voorstelling/gastles
Duur: 60 minuten
Periode: ma 17 t/m vr 21 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 4m breed x 4m diep
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd
30 minuten

In seizoen 2021-2022 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.
JAARPROGRAMMA's 2021 / 2022
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Dansstorm Oost
Feest, kom je ook…?

De Stilte
Cinderella

Joepie, het is bijna feest!!! Het aller-aller-allerleukste
dat er is! Toch?

Een eenvoudig verhaal met een triest begin en een
gelukkig einde.

De één wil het mooi versieren, de ander wil alleen
maar spelen, de derde droomt van al die prachtige
slingers. Maar hoe moet dat eigenlijk, samen een
feestje geven? Wat als dit botst en iedereen boos in
een andere hoek van de kamer belandt? Dit had toch
een leuk feestje moeten worden…?

Feest, kom je ook..? is een fantasierijke dansvoorstelling met livemuziek, over samenwerken in een groep
waarin iedereen verschillend is. Luister je wel naar
elkaar? Kun je de ander accepteren zoals diegene is?
En hoe kun je dan je eigen grenzen aangeven?

De voorstelling zoeft, zwiert, zwaait en spreekt tot de
verbeelding. Er is veel ruimte voor eigen beleving en
de leerlingen kunnen zelf mee dansen.
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 danstheater
gezelschap dat in 2006 is opgericht door Julia
Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting. Zij
hebben elkaar ontmoet op de dansacademie van
ArtEZ in Arnhem. Met hun dansvoorstellingen
verwonderen ze kinderen en zetten ze hen aan
het denken, met thema’s die kinderen aanspreken.
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.
18
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Groep: 1-2
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, gastles
Duur: voorstelling 30 minuten, gastles 30 minuten
Periode: mrt, apr, mei, jun op di of do
Max. aantal leerlingen: voorstelling 100 leerlingen,
gastles per groep
Locatie: voorstelling en gastles op school (gymzaal,
speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 5m breed x 4m diep
x 3m hoog
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd
60 minuten

Helaas is voor deze voorstelling een regisseuse
aangetrokken die er niet veel van begrijpt. Het valt
ook niet mee. Hoe kun je met twee dansers alle rollen
laten zien: vader, Cinderella, stiefzusters, stiefmoeder,
de goede fee, de prins..?
Om de voorstelling goed te laten verlopen, besluit
de regisseuse bij het optreden te blijven en zelf de
stiefmoeder en de goede fee te spelen. Ze zorgt ook
voor alle spullen. Een muiltje, een kist, kleren, een
bezem, een schoorsteen, een koets en een klok komen
bekend voor. Maar wat moet je met een pompoen,
muizen en ratten in een theater?

daarbij het communicatiemiddel. De taal van de
dans is internationaal. Educatie vormt een integraal
onderdeel van de werkwijze.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 3-4-5
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 50 minuten
Periode: 22 mrt om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 250 leerlingen
Locatie: de Lindenberg
Bijzonderheden: met busvervoer

De regisseuse heeft veel om over na te denken.
Dat kan als de piano klinkt en de dansers dansen.
Ze wordt heen en weer geslingerd van triest naar
vrolijk, van boos naar onzeker, verward, gekwetst en
ontroerd. Het valt niet mee alle emoties te verwerken
en ondertussen de dansers en de musici te vertellen
wat ze moeten doen. Ze gaat steeds meer twijfelen
over de afloop. Zij kent het verhaal niet meer… Wie
helpt haar verder?
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
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Danscollectief Arnhemse Meisjes
Op 't Randje

Dansstorm Oost
Ik ben ik!

Danscollectief Arnhemse Meisjes neemt je in Op ’t
Randje mee op een avontuur door de speeltuin van het
bestaan. Klim met hen op het randje en spring in de
diepte van je fantasie!

Dans en beeldende kunst komen samen.

Deze speelse dansvoorstelling is een ode aan de
onbevangenheid en ontdekkingsdrang voor jong én
oud. De dansers onderzoeken hoe je intuïtie te volgen
en tonen de ontdekkingstocht door een eindeloze
verscheidenheid aan emoties en gevoelens. Waar
brengt het ons als we die de vrije loop laten?
Al klimmend en balancerend op alle randjes en
richels van het decor, zoeken de dansers op gedurfde
én speelse wijze naar de grenzen van het onbekende.
Met de energieke en opzwepende ritmes van een
live percussionist vinden ze samen uit waar het
onbekende ons kan brengen.

Danscollectief Arnhemse Meisjes creëert toeganke
lijke, hedendaagse dansvoorstellingen die zowel
prikkelend als begrijpelijk zijn - ook voor een publiek
dat nog niet bekend is met hedendaagse dans. Door
het lichte en speelse karakter, de herkenbaarheid van
de thema’s en interactie met het publiek maken ze
jong én oud enthousiast voor dans(theater).
Danscollectief Arnhemse Meisjes is een groep
professionele dansers, gevestigd in Arnhem. De
leden zijn: Anna Fransen, Aida Guirro Salinas,
Yeli Beurskens, Kim Tuerlings en Inbal Abir. Zij
studeerden aan de ArtEZ Dansacademie en aan
het AHK in Amsterdam. Danscollectief Arnhemse
Meisjes biedt workshops voor professionele dansers.
Performance Nights waar nieuwe jonge makers
de kans krijgen hun werk te tonen en andere
evenementen in de stad hosten. Ze streven ernaar
om een levendige scene van hedendaagse dans te
20

JAARPROGRAMMA's 2021 / 2022

creëren voor professionele dansers, makers en
publiek in de stad.

Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 3-4-5
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 45 minuten
Periode: di 12 apr en di 7 jun om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 150 leerlingen
Locatie: op school (grote gymzaal of aula) of
de Lindenberg
Speelgegevens: speeloppervlakte 7m breed x 11m diep
x 3m hoog, opbouwtijd 50 minuten, afbouwtijd
60 minuten
Bijzonderheden: met busvervoer

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 kunstenaars en Dansstorm Oost vragen die
de prepuberteit oproept. 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.

Groep: 6-7-8
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 45 minuten
Periode: mrt, apr, mei, jun op do
Max. aantal leerlingen: 135 leerlingen
Locatie: op school (grote gymzaal of aula ) of
de Lindenberg
Speelgegevens: speeloppervlakte 8m breed x 6m diep,
redelijke verduistering nodig i.v.m. projecties
Bijzonderheden: opbouwtijd 120 minuten, afbouwtijd
60 minuten

De kunstenaar werkt live on stage met een iPad.
De 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 danstheater
gezelschap dat in 2006 is opgericht door Julia
Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting. Zij
hebben elkaar ontmoet op de dansacademie van
ArtEZ in Arnhem. Met hun dansvoorstellingen
verwonderen ze kinderen en zetten we hen aan
het denken, met thema’s die kinderen aanspreekt.
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.
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Introdans
Confetti
De schoolvoorstelling bestaat uit een selectie van
de onderstaande balletten en een nagesprek met de
dansers. Hieronder staat het volledige programma
van de familievoorstelling Confetti.

Hoewel van tevoren niet zo extreem bedacht, spelen
de kostuums - van voren groen, van achteren rood –
een belangrijke rol in Hans van Manens In the Future.
Ze benadrukken het spel van kleuren en lichamen
dat Van Manen op de jazzy muziek van David Byrne
speelt. ‘Rode’ en ‘groene’ ensembles vlecht hij op
magische wijze door elkaar, groene rijen mixen
ingenieus met rode, en met één simpele sprong
of draai wisselt de meesterchoreograaf het totale
beeld in deze publieksfavoriet.
Polish Pieces is zonder twijfel een van Hans van
Manens meest bruisende en kleurrijke werken.
Op de krachtige, stuwende muziek van Henryk
Mikołaj Górecki laat Van Manen twaalf dansers
in felgekleurde tunieken in steeds wisselende
combinaties en in een fantastisch helder lijnenspel
het toneel bestormen. De groepsdelen zijn strak,
energiek en pulserend, in de duetten wordt de
spanning verder opgevoerd.

De Amerikaanse Karole Armitage choreografeerde
Rave na de aanslagen op 11 september 2001 in New
York. Maar in plaats van weg te zinken in somberheid
en verdriet, koos zij voor een werk vol overlevingsen scheppingsdrift. Ze combineert - kenmerkend
voor haar stijl - verschillende danstechnieken, dit
keer: voguing, capoeira, wushu (Chinese krijgskunst)
en ballettechniek. Voguing is de voormalige
‘punkballerina’ wel toevertrouwd. De choreografie
van videoclips van Michael Jackson en Madonna,
waaronder Madonna’s hit Vogue, was in haar handen.
22
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Jansen & de Boer i.s.m. Theater Gnaffel
Een ober van niks
Naast In the Future, Polish Pieces en Rave zal ook
nieuw werk van urban danstalent Ruben Chi te zien
zijn.

Ter voorbereiding op de voorstelling biedt Introdans
een digitaal voorbereidend lespakket dat te vinden is
op de website introdansvoorjou.nl. Vanaf 2021-2022
komen de doe-mee-lessen te vervallen en krijgt deze
voorstellingsbegeleiding van het docententeam een
belangrijkere plek.

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: 6-7-8
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: voorstelling 60 minuten
Periode: ma 31 jan om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 400 leerlingen
Locatie: Stadsschouwburg
Bijzonderheden: met busvervoer

Een muzikale voorstelling met poppen, gebaseerd
op het gelijknamige boek van Tjibbe Veldkamp,
uitgegeven door Ploegsma, Amsterdam.

Er was eens een ober van niks. Hij deed heel erg zijn
best om een goede ober te zijn, maar het wilde niet
lukken. Alles ging altijd verkeerd.
Hij struikelde en duikelde, knoeide en kliederde
op elke gast. Tomatensoep op een blouse, spaghetti
in het haar, de erwtjes over de grond. Zachtjes
mompelde hij dan “sorry” en deed nog beter zijn
best. Als hij dan toch weer ondersteboven de zaak
doorgleed en taart op iemand knoeide, stonden
de gasten kwaad op: “Wat een prutsober!” Het
restaurant werd iedere avond leger. Tot er tenslotte
niemand meer door hem bediend wilde worden. Of
toch wel?

Groep: 1-2-3
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 50 minuten
Periode: do 4 en wo 10 nov om 10.30u en do 10 mrt om
10.30 en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 120 leerlingen
Locatie: op school (speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 6m breed x 6m diep
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd
30 minuten

“Everybody is a genius, but if you judge a fish by
its ability to climb a tree, it will live its whole life
believing it is stupid.”- Albert Einstein.

Jansen & de Boer is een poppentheatergezelschap dat
muzikale voorstellingen maakt voor iedereen vanaf
vier jaar. Jansen & de Boer bestaat uit Noralie Jansen
en Willeke de Boer. Ontwapenende personages,
poppen die echt tot leven lijken te komen, spelen
naast Noralie en Willeke op het toneel. Ze nemen je
mee in kleine verhalen met grote thema’s en grote
verhalen met kleine thema’s.
Jansen & de Boer speelt voorstellingen waarin ze
vanuit een andere kant naar dingen kijken, met een
open blik. Hopelijk kijkt het publiek dan even op die
manier met ze mee en kan de open blik van Jansen &
de Boer blikopener zijn voor anderen.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!
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Theater Koekla
De drie biggetjes

Jansen & de Boer i.s.m. Theater Gnaffel
Flat

Wie bouwt het sterkste huis?

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

Nif, Naf en Noef trekken de wijde wereld in. Al snel
wordt het herfst en ze besluiten ieder een huisje te
bouwen. Noef heeft geen geduld en bouwt zijn huisje
lekker makkelijk van stro. Nif wil snel klaar zijn en
bouwt zijn huisje van takken. Naf besluit dat ze een
degelijk huisje van steen gaat bouwen. De drie kleine
biggetjes hebben het gezellig in hun nieuwe huisjes
maar ze weten niet dat de wolf op de loer ligt. Lukt het
de wolf om de biggetjes te pakken te krijgen? Of zijn
ze hem te slim af?
Een muzikaal verhaal in een dynamisch decor,
gespeeld met de directe kracht van professionele
handpoppen. Sfeervolle muziek, humor en spanning
zorgen voor de juiste sfeer.

Poppentheater Koekla maakt jeugdtheater met
prachtige poppen en een betoverend decor. De
voorstellingen zijn dynamisch, verrassend en
muzikaal en onderscheiden zich door hun verfijning
en gevoel voor detail. Vaak kiezen Christina Boukova
en Gilian Dierdorp voor sprookjes omdat daar
universele waarden in zitten die de kinderen van
nu zeer aanspreken. Het doel is om het sprookje
van binnenuit opnieuw te scheppen en tot leven
te brengen.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 1-2-3
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 50 minuten
Periode: wo 9 en 16 feb om 10.30u en ma 14 mrt om
10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 120 leerlingen
Locatie: op school (speellokaal)
Speelgegevens: speeloppervlakte 6m breed x 5m diep
x 3m hoog, redelijke verduistering nodig
Bijzonderheden: opbouwtijd 120 minuten, afbouwtijd
90 minuten

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?

Groep: 4-5-6
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 55 minuten
Periode: woe 13 apr om 10.30u en do 12 mei om 10.30u
en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 130 leerlingen
Locatie: op school (grote aula ) en
de Lindenberg centrum/Aldenhof
Speelgegevens: speeloppervlakte 6m breed x 6m diep
Bijzonderheden: opbouwtijd 90 minuten, afbouwtijd
30 minuten

Jansen & de Boer is een poppentheatergezelschap
dat muzikale voorstellingen maakt voor iedereen
vanaf vier jaar. Jansen & de Boer bestaat uit Noralie
Jansen en Willeke de Boer. 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: inschrijving op volgorde van binnenkomst!
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Theateretappe & Theatermakerij Dees Verhoeven
Tjonge jonge jonge

PNTheater
Werktuig

Een voorstelling over hoe het hoort, hoe iedereen
het doet en omdat iedereen het zo doet het ook zo
hoort.

Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een
dorp waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet hij
Jan. Jan neemt hem op sleeptouw en samen ontdekken
de jongens een verlaten schuur. Op een nacht kijkt
Erik met zijn verrekijker uit zijn raam en ziet er
licht branden. Het wordt echt spannend als ze een
opdracht vinden!

Alhoewel, Annie wil wel anders maar bij het idee
alleen al stort de boel in elkaar. Ze belt Arie van
klusbedrijf ‘Met veel Bombarie’ en Arie doet het
anders.

Een voorstelling over keuzes maken en je eigen
pad volgen, kleur bekennen, beren temmen en
vriendschap met een muis. Voor iedereen die wel
eens verdwaalt en toch zijn eigen pad terug kan
vinden. Want wie zijn eigen pad volgt kan nooit de
weg kwijt zijn.

Tjonge jonge jonge wordt gespeeld in een mobiel
theater, een zogenaamde theaterwagen. Dit is een
volledig ingericht theater met tribune voor 35
kinderen. Met deze wagen komt Annie aanrijden
op het schoolplein of de parkeerplaats bij de school.

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.
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Groep: 4-5-6
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 40 minuten
Periode: sep, okt, nov en mei
Max. aantal leerlingen: 35 leerlingen
Locatie: op school (parkeerplaats bij de school), exacte
locatie is in overleg met theaterspelers
Speelgegevens: theaterwagen komt op een
parkeerplaats bij school, wagen is 8m lang x 2.50m
breed x 3.85m hoog
Bijzonderheden: stroom van school nodig

De jongens gaan op onderzoek uit naar de geheim
zinnige bewoner. Steeds is er een nieuwe opdracht
die Erik en Jan moeten uitvoeren. Al snel verliezen
ze zich in hun eigen verbeelding. Totdat de werkelijkheid hen inhaalt...

Werktuig is een mysterieuze en speelse verteltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Twee spelers vertellen
een verhaal, dat zij muzikaal begeleiden met geluiden
van gereedschappen. Het verhaal is geïnspireerd op
het nummer ‘What’s he building in there’ van Tom
Waits.

zoeken Neumann en Peters naar muzikaliteit in beeld,
tekst en geluid.
Let op: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 6-7-8
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 45 minuten
Periode: di 5 okt om 10.30u en 13.30u
Max. aantal leerlingen: 125 leerlingen
Locatie: Lindenberg Aldenhof en Lindenberg centrum
Bijzonderheden: met busvervoer

De Theaterkrant: "Het is een waar genot om Neumann
en Peters zich te zien verliezen in hun wereld der
verbeelding. Ze schakelen sowieso al soepeltjes
tussen vertellend en acterend, maar de schijnbaar
achteloze manier waarop melodietjes, klanken en
geluidseffecten zijn geïntegreerd in de voorstelling
geven Werktuig daarenboven de prettige cadans die
ervoor zorgt dat je aandacht nergens verslapt."
PNTheater vertelt spannende verhalen die balanceren
tussen fantasie en realiteit. Vanuit liefde voor
verteltheater vertellen Joeso Peters en Silas
Neumann spannende verhalen die de fantasie
prikkelen. Met humor en muziek trekken ze de
kijker de verbeelding in. Peters, die ook als
componist werkzaam is, creëert muziek en samen
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Kwatta
Metamorfosen
De oude Griekse Goden zaten op de berg Olympus
en keken vanaf daar op de wereld neer. Ze zagen de
mensen spartelen, en wat bleek? De Goden worstelden
nét zo, want niets menselijks was de Goden vreemd.
Zo ontstonden de Metamorfosen, geschreven door die
oude Griek, Ovidius.
Nu, eeuwen later, schrijven wij de Metamorfosen
opnieuw.

Jonge Godenkinderen bestormen de Olympus. Wat is
er gebeurd in al die eeuwen? Hoe brengt de mensheid
het er nu van af? En zij, de Godenkinderen? Zijn zij één
haar beter?
Daphne was jong, had sterrenfonkelogen en een
neusje oh zo klein. Alles aan haar was mooi, zelfs haar
ellebogen, terwijl dat maar rare dingen zijn. Ze was
trouwens ook slim en ze kon goed rekenen en ze hield
ervan om dinosaurussen te tekenen.
Niet alleen Daphne komt langs, maar ook Echo
(want waar komt de Echo vandaan?) en Narcissus.
Ze buitelen over elkaar heen op die hoge berg
Olympus en vertellen verhalen die grappig zijn,
gek, maar die ook naadloos passen in onze wereld
van vandaag. Want zeg eens eerlijk, moet eigenlijk
alles niet anders? Kan alles niet beter?

En als je goed kijkt… lijken die Godenkinderen dan
niet sprekend op ons?

Daarboven op die Olympus ontdekken we dat we met
verbeelding nieuwe werelden kunnen maken en dat,
met een beetje fantasie, alles kan veranderen. Want
daar draait het om in de Metamorfosen: verandering.
28
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Theatergroep Timmerdier
Niewaar!?
Metamorfosen is een humoristische en ontroerende
voorstelling, boordevol herkenbare verhalen, live
muziek en zang. Oude instrumenten, zoals de luit,
viola de gamba en de harp, maken nieuwe klanken.
Zo versmelten kunstvormen en komen oude en
nieuwe werelden samen. En daar is natuurlijk geen
woord Grieks bij!

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 ieder 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: inschrijving op volgorde van binnenkomst!

Groep: 6-7-8
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal, busvervoer
Duur: 60 minuten
Periode: di 8 en wo 9 mrt om 10.30u
Max. aantal leerlingen: 120 leerlingen
Locatie: het Badhuis
Bijzonderheden: met busvervoer

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!

Groep: 7-8
Inhoud: voorstelling, lesmateriaal
Duur: 75 minuten incl. nagesprek
Periode: mrt t/m jun
Max. aantal leerlingen: 100 leerlingen
Locatie: op school
Speelgegevens: speeloppervlakte 6m breed x 6m diep

Als volwassenen vinden we het al lastig zónder,
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 whatsapp
groep? 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.
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Afrika Museum
Alles is versierd!

Niek Michel
Foto Kieken

Een ontdekkingsreis langs patronen en symbolen

Een kennismaking met fotografie

Leerlingen maken in het museum een wandeltocht
langs versierde objecten en gaan daarna zelf aan de
slag. In dit programma ontdekken leerlingen wat
patronen en symbolen zijn. In Afrika, in Nederland,
overal op de wereld kom je patronen tegen: op
kleding, op spullen en op huizen. Speur samen met
een museumdocent door het museum en voordat
je het weet zie je overal patronen. Je gaat ook zelf
patronen maken en samen een reuze-patroon
puzzelen.
Thema’s: Afrika, beeldend, patronen, samenwerken

Het Afrika Museum is gewijd aan kunst uit en
culturen van het continent Afrika. Het museum,
opgericht in 1954, is begonnen als Missiemuseum
van de Congregatie van de Heilige Geest. De paters
van deze orde verzamelden Afrikaanse voorwerpen
om meer te leren over Afrikaanse religies. In de loop
van de 20ste eeuw heeft het museum haar horizon
verbreed en toont naast religieuze en traditionele
voorwerpen ook hedendaagse Afrikaanse kunst.
De objecten laten stuk voor stuk een menselijk
verhaal zien en maken nieuwsgierig naar de culturele
diversiteit die de wereld rijk is. In het Afrika Museum
ontdek je dat we op de verschillen na, allemaal
hetzelfde zijn: mens.

Groep: 1-2
Inhoud: museumbezoek, workshop
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 15 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Afrika Museum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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 kring
gesprek over fotografie. Afhankelijk van het niveau
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 dat je als je knippert met je ogen een foto in je
hoofd kan maken?!
Naar aanleiding van voorbeeldfoto’s (op groot
formaat) gaan de leerlingen onder andere kijken
naar 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.

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
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 60-90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (klaslokaal)
Bijzonderheden: digibord nodig

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
30
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Anneke Ingwersen
Schimmenspel
Achter het schaduwtoneel wordt de korte raamvertelling gespeeld. Na de nabespreking bouwt elke leerling
een eigen pop uit losse voorgeknipte vormen. Dan
spelen leerlingen zelf achter het toneel. Het kinderversje helpt ze om in actie te komen, een eigen verhaal
te verzinnen, het hele speelvlak te gebruiken en de
pop verschillend te bewegen. Wie eraan toe is, speelt
zijn eigen verhaal.
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. Op welke
manieren maken de leerlingen ruzie en op welk
dier lijken ze dan?
• Wakker worden
De winter is zoek. Maar één ding is er wel: stilte.
Geen getjilp of gekwaak. Een koe staat alleen
op de kale wei. Hij roept dieren uit de grond om
wakker te worden en te komen spelen. Welk dier
maken de leerlingen wakker? Een worm, een
vlinder of een vos? Over seizoenen en dieren in
winterslaap.
• 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 dan verschijnen gemengde dieren en raakt
hij in de war. Dat kan toch niet, zo hoort het niet!
Welk dier verzin jij dat op meerdere dieren
tegelijk lijkt?
• Held en monster
Wie is een held en wie is een monster? Wie lijkt
uiterlijk op een monster, maar is eigenlijk een

32

JAARPROGRAMMA's 2021 / 2022

Beeldende & audiovisuele vormgeving

Ingrid Wielema
Haringmaatjes
filmster, 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?
• Broemmmmm – Waar is Ronja?
De raceauto Rijdende Roland, tractor Rattelende
Ronja en cabrio Krakende Kai zijn vrienden voor
het leven. Op straat spelen ze verstop-files en
tikkertjes-tango. Op een dag komt er een kink in
de kabel. Doet jouw voertuig-pop ook mee aan dit
flitsende straatballet en de zoektocht naar Ronja?
• Worden wat je wilt?
Kinderboekenweek 2021. Er was eens een meisje,
die wou later gaan varen als kapitein op een
groot schip. Ze monsterde aan voor 7 jaar en
ontmoette op haar reis andere kinderen. Ze
ontdekt dat meisjes en jongens niet overal
kunnen worden wat ze willen.

Anneke Ingwersen onderzoekt sinds 2006 als kunstenaar het fenomeen van de ‘schaduw’ in de kunsten.
Met veel plezier geeft zij haar verwondering door in
workshops aan kinderen en jongeren 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: 3-4
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 90 cm breed
x 70 cm hoog dat op 2 kleine tafels wordt geplaatst

Een kennismaking met het werk van Keith Haring

In de workshop Haringmaatjes leren de leerlingen
over het leven en werk van de Amerikaanse
kunstenaar Keith Haring (1958-1990). Zijn werk
is heel herkenbaar. Door gebruik te maken van
strakke, dikke lijnen, felle kleuren en herhaling
van motieven heeft hij een eigen symbolentaal
ontwikkeld. Zijn figuren en voorwerpen worden
pictogrammen; tekens die iedereen begrijpt en die
zich laten lezen als een stripverhaal.

Groep: 3-4
Inhoud: gastles
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas én in speellokaal)
Bijzonderheden: digibord nodig

Na een korte introductie en kunstbeschouwing
maken de leerlingen samen één grote tekening van
1 bij 6 meter. Binnen een kader tekenen zij in opdracht
figuren en voorwerpen in lijn met dikke stiften. Om
de vijf minuten wordt er van plaats gewisseld en volgt
een nieuwe opdracht. Er mag niet óver elkaars werk
getekend worden wél erbinnen. Er wordt net zolang
van plaats gewisseld als er ruimte is tussen de lijnen
om op te vullen. De nadruk ligt op het samenwerken:
samen kijken en samen maken.
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 denk
kader bieden waarbinnen zij hun eigen talenten
kunnen ontdekken en vormgeven.
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Inti Mego
Animatietafel
Een kennismaking met animatie

Het leuke aan animaties is dat je dingen kan laten
gebeuren die in het echt niet kunnen. Een stoel kan
zomaar praten, een bloem wordt plotseling een koets.
Inti Mego start met een korte introductie over
animatie in de klas. Daarna gaan de leerlingen met
elkaar een verhaal maken voor de animatiefilm met
4 scènes. 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. Afhankelijk van de grootte van de
groep wordt er in 3 of 4 subgroepjes gewerkt. Elk
groepje gaat zijn scène met elkaar uitwerken. Er
wordt een achtergrond gemaakt en personages,
figuren en gebouwen. Deze worden gemaakt met
papier en stiften en daarna uitgeknipt. Dit doen de
groepjes in de klas.

De opnameset Animatietafel is vooraf opgebouwd
in een leeg speellokaal (of gymlokaal). Op één groot
vlak wordt er gezamenlijk aan de film gewerkt. Per
subgroepje wordt de animatie opgenomen in stopmotion. De leerlingen leren 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 document aires,
34
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Charlotte Ponjeé en Laura Casas Valle
Workshop Etsen
fictie en fantasy. Daarnaast werkt zij als trainer/
docent op scholen, musea en festivals zoals Cinekid,
waar zij o.a. workshops geeft in stop-motion animatie,
paper-cut-out, klei-animatie, lipdub en stomme films.
Groep: 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)
Speelgegevens: opnameset in speellokaal opbouwtijd
60 minuten, afbouwtijd 30 minuten
Bijzonderheden: digibord nodig, filmopnames worden
gemaakt in 3-4 subgroepjes

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

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

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.
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Niek Michel
Kleine mensen
Leerlingen maken kennis met een stroming in de
fotografie die je ‘geënsceneerde fotografie’ noemt:
in scene gezette foto’s. Daarnaast leren ze goed
scherpstellen en van dichtbij 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 waarbij ze begeleid worden 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 dichtbij
fotograferen en scherpstellen. Vervolgens gaan ze
foto’s maken met de ‘kleine mensen’ (miniatuurpoppetjes) 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.

LUX
Kinderrechtenfilm: Workshop & Festival
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: 7-8
Inhoud: gastles, lesmateriaal
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (klaslokaal)
Bijzonderheden: digibord met geluid nodig, foto’s
worden gemaakt in subgroepjes

Dé manier om te begrijpen wat mensenrechten
precies zijn, is door het verzinnen van een eigen
verhaal over dit thema. Gewapend met storyboard
en tablet gaan leerlingen op pad om hun eigen film te
maken. Op school verdiep je je eerst in het onderwerp
en daarna maak je een korte film over kinderrechten.
Als afsluiting ga je met de hele klas in galakleding
over de rode loper om alle zelfgemaakte films op het
witte doek in LUX te bewonderen!
In een gastles van LUX op school wordt de
opdracht geïntroduceerd en wordt in subgroepjes
stapsgewijs gewerkt aan het maken van een eigen
filmpje. In de les komen filmtechnieken zoals
perspectief en montage aan bod. Voor het maken
van de filmpjes is de Mini Movie Maker App ontwikkeld. Deze gratis app (voor de iPad en Android)
helpt leerlingen te denken in de structuur van film.
Op die manier leren ze hun mening/verhaal om te
zetten in een film.

De filmpjes worden getoond tijdens een speciale
première in LUX! Afhankelijk van het aantal deel
nemende scholen worden meer premières georganiseerd en wordt er eventueel een selectie van filmpjes
getoond (in overleg met de school).

leerlingen alles te weten komen over kinderrechten.
Bekijk het totale programma met winnende filmpjes
op www.krff.nl

Unicef heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land
de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Zij
vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen.
Het Unicef Kinderrechten Filmfestival laat leerlingen
spelenderwijs nadenken over hun rechten. 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: 7-8
Inhoud: gastles, filmvertoning
Duur: gastles 90 minuten, filmvertoning 30-60 minuten
Periode: jan en feb
Max. aantal leerlingen: gastles per groep,
filmvertoning 50-150 leerlingen
Locatie: gastles op school (in de klas), filmvertoning
in LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

De school kan (een selectie van) de filmpjes voor
1 maart 2022 inzenden en meedingen naar:

• 1. Een remake: een professionele filmcoach van
het Unicef Kinderrechten Filmfestival komt
langs en maakt met de klas in een dagdeel een
verbeterde versie van de film.
• 2. Een plekje in de landelijke finale!

Unicef heeft lesmateriaal ontwikkeld waarin de
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Beeldende & audiovisuele vormgeving

samenvatting plusprogramma's
Naast het Cultureel Jaarprogramma kunnen
scholen ook meedoen met de Plusprogramma’s
Cultureel Erfgoed en Architectuur en Film.

Plusprogramma

Afrika Museum
Waxprinten
Bekijk populaire waxprints en maak een eigen
patroon

Over de hele wereld zijn waxprints uit West-Afrika
populair. In het museum kom je meer te weten over
deze felgekleurde stoffen. Wist je dat ieder design een
betekenis heeft? En dat de oorsprong van de techniek
in Indonesië ligt? Na het museumbezoek ga je zelf aan
de slag. Je gaat een patroon ontwerpen en gebruikt de
allereerste technieken van waxprint: batik.
Wat ga jij vertellen met jouw design?
Thema’s: Afrika, beeldend, patronen, mode, grafisch,
ambacht.
Het Afrika Museum is gewijd aan kunst uit en
culturen van het continent Afrika. Het museum,
opgericht in 1954, is begonnen als Missiemuseum
van de Congregatie van de Heilige Geest. De paters
van deze orde verzamelden Afrikaanse voorwerpen
om meer te leren over Afrikaanse religies. In de loop
van de 20ste eeuw heeft het museum haar horizon
verbreed en toont naast religieuze en traditionele
voorwerpen ook hedendaagse Afrikaanse kunst.
De objecten laten stuk voor stuk een menselijk
verhaal zien en maken nieuwsgierig naar de
culturele diversiteit die de wereld rijk is. In het
Afrika Museum ontdek je dat we op de verschillen
na, allemaal hetzelfde zijn: mens.
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Groep: 7-8
Inhoud: museumbezoek, workshop
Duur: 90 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 15 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Afrika Museum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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.

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Groep

Uitvoerder

Programma

Pagina

1-2

Van ’t Lindenhoutmuseum

Mikky de Zwerfkat

40

1-2-3-4

Museum Het Valkhof

Oude dingen, nieuwe dingen

41

1-2-3-4

Museum Het Valkhof

Wat is jouw verhaal?

42

3-4

Van ’t Lindenhoutmuseum

Petertje en zijn koffertje

43

3-4-5-6

Michiel van Zoest

Geweldige Gevels

44

5-6

Van ’t Lindenhoutmuseum

Kijkje in de keuken van Kok Knippers 45

5-6-7-8

Michiel van Zoest

Coole Constructies; bouw en test je
eigen brug

46

5-6-7-8

Museum Het Valkhof

Romeinenwerkplaats

47

5-6-7-8

Museum Het Valkhof

Grenzeloos - migratie toen en nu

48

6-7-8

Museum Het Valkhof

Jong in Nijmegen

49

7-8

Regionaal Archief Nijmegen*

Mijn familie en ik

50

7-8

Het Gilde Nijmegen

Rond en op de St. Stevenstoren

51

7-8

Regionaal Archief Nijmegen*

Nijmeegse Avonturiers

52

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

Plusprogramma

Film

Groep

Uitvoerder

Programma

Pagina

1-2

LUX

Rita & Krokodil – korte animatiefilms 53

1-2

LUX

Vogelhuis verhaaltjes
– korte animatiefilms

54

1-2

LUX

Shooom's avontuur – animatiefilm

55

3-4

Cinekid

Verhalen met een staartje
– korte films

56

3-4

LUX

Zussen – speelfilm

57

3-4

LUX

Hallo Wereld – animatiefilm

58

3-4-5 en
6-7-8

Go Short Filmfestival

Go Short schoolprogramma
– korte films

59

5-6

LUX

Kinderklassieker: Minoes – speelfilm

60

5-6

Cinekid

Calamity – animatiefilm

61

5-6 en 7-8

InScience

Wetenschap in Beeld – films & wetenschap

62

7-8

LUX

Jackie en Oopjen – speelfilm

63

7-8

IDFA

Docs for Kids
– korte jeugddocumentaires

64

7-8

Cinekid

Mier – speelfilm
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Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Van 't Lindenhoutmuseum
Mikky de Zwerfkat

Museum Het Valkhof
Oude dingen, nieuwe dingen

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.

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.

Op school krijgen de leerlingen een verhaal te
horen over Mikky de Zwerfkat 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’.
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Groep: 1-2
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 15 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Van 't Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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.

Plusprogramma

Groep: 1-2-3-4
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, in subgroepjes van
4-5 leerlingen opdrachten in museum
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroepje
(4-5 lln per groep) is er 1 begeleider nodig

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos geopend. De samenvoeging van een grote
archeologische verzameling en collecties op het
gebied van de oude kunst en moderne kunst geeft
het museum een 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.
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41

Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Museum Het Valkhof
Wat is jouw verhaal?

Van 't Lindenhoutmuseum
Petertje en zijn koffertje

Weet jij waar jij bent geboren? En de andere kinderen
in de klas? Zijn die op dezelfde plaats geboren? En hoe
was dat heel lang geleden hier? Op school probeer je
antwoord te krijgen op deze vragen aan de hand van
een voorleesverhaal.

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.

In het museum ga je samen met een museummedewerker op onderzoek uit en zal je zien en ervaren
dat iedereen anders is en dit ook lang geleden al zo
was. Ook zul je zien dat er naast de verschillen ook
veel gelijkenissen tussen mensen te vinden zijn.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos geopend. De samenvoeging van een grote
archeologische verzameling en collecties op het
gebied van de oude kunst en moderne kunst geeft
het museum een 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, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: nov, dec, jan di t/m vr
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 20 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Museum Het Valkhof
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 20 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

Plusprogramma

Groep: 3-4
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 60 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 15 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Van 't Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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’.
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Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Michiel van Zoest
Geweldige Gevels
In deze workshop maken de leerlingen op toeganke
lijke wijze kennis met het beroep architect,
architectuurstijlen en verschillende (typen) 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 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.
In het creatieve deel gaan de leerlingen (individueel)
aan de slag om hun ideale gevel te ontwerpen. Hierbij
maken ze gebruik van een onderlegger; ze mogen zelf
kiezen uit een aantal voorbeelden die ze daarna zelf
uitwerken tot hun eigen droomgevel.
Nu volgt een keuzemoment voor de vervolgopdracht,
dit gebeurt in overleg met de leerkracht. In de
vervolgopdracht wordt het gebouw of de gevel
verbeeld in een 3D-model. De verschillende knipen vouwtechnieken worden eerst uitgelegd. Deze
opdracht biedt de mogelijkheid om leerlingen een
extra uitdaging te geven. Ruimtelijk inzicht, fijnere
motorische vaardigheden en ook creativiteit en
44
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Cultureel Erfgoed en Architectuur

Plusprogramma

Van 't Lindenhoutmuseum
Kijkje in de keuken van Kok Knippers
fantasie worden gestimuleerd.

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: 60-90 minuten
Periode: sept t/m mrt, niet wo
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord nodig, benodigdheden
vanuit school: tekenmateriaal, scharen en wit A4 papier

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!”

Groep: 5-6
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 75 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, in subgroepjes van
4-5 leerlingen opdrachten in museum
Locatie: Van 't Lindenhoutmuseum
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per subgroepje
van 4-5 leerlingen is er 1 begeleider nodig

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’.
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Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Michiel van Zoest
Coole Constructies; bouw en test je eigen brug

Museum Het Valkhof
Romeinenwerkplaats

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

In het voorjaar van 2020 opende in Museum
Het Valkhof de vernieuwde Romeinenwerkplaats.
In deze werkplaats kunnen leerlingen ervaren hoe
dingen in de Romeinse tijd werden gemaakt door
zelf aan de slag te gaan. Bouw een boog, beschilder
een monument, ontwerp een Romeinse muurschildering, maar je kunt ook met een katapult schieten.
Hands-on dus!

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 bruggen worden
getoond, leren leerlingen steeds meer over het begrip
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 (typen) 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 eigen
autootjes laten meebrengen om te testen. De
bruggen worden niet alleen op hun constructie,
maar ook op creativiteit en architectuur beoordeeld.

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: sept t/m mrt, niet wo
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: op school (in de klas)
Bijzonderheden: digibord nodig, leerlingen kunnen
zelf autootjes meenemen om de brug te testen

Voordat de leerlingen aan de slag gaan, gaan ze met
een ervaren museummedewerker in de collectie op
zoek naar de Romeinen. Ze zien zwaarden, munten
en sieraden, die archeologen (vooral in Nijmegen) in
de grond hebben gevonden. Ook kunnen ze soldatenhelmen passen, voelen hoe scherp een zwaard was
en een kleine strijd tegen elkaar voeren. Na het
begeleide bezoek in de collectie gaan de leerlingen
onder begeleiding van de eigen leerkracht zelf aan
de slag in de Romeinenwerkplaats met gerichte
opdrachten.

Plusprogramma

Groep: 5-6-7-8
Inhoud: museumbezoek, lesmateriaal
Duur: 90 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 20 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos geopend. De samenvoeging van een grote
archeologische verzameling en collecties op het
gebied van de oude kunst en moderne kunst geeft
het museum een 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.

Na zijn studie aan de Technische Universiteit
Delft werkt Michiel van Zoest bij verschillende
architectenbureaus. Vanaf 2007 combineert hij zijn
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Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Museum Het Valkhof
Grenzeloos - migratie toen en nu

Museum Het Valkhof
Jong in Nijmegen

Ben jij in Nijmegen geboren of in Groningen of
misschien wel in Irak? In jouw klas zullen
kinderen zitten met verschillende achtergronden.
In de Romeinse tijd was het hier niet anders. Romeins
Nijmegen was een multiculturele stad: uit verschillende hoeken van Europa kwamen mensen hierheen.
Bataven uit Duitsland, handelaren, soldaten en hun
gezinnen uit Spanje, Engeland, Roemenië en Duitsland
woonden hier.

Ontmoet kinderen die tijdens het bombardement op
Nijmegen op school zaten, net naar de V&D 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.

In een grote tentoonstelling wordt migratie in de
Romeinse tijd vergeleken met die van nu. Er zijn niet
alleen bijzondere archeologische objecten te zien
maar ook installaties van hedendaagse kunstenaars.
Aan de tentoonstelling werken museumprofessionals
samen met inwoners, migranten en niet-migranten
om samen het verhaal te vertellen van migratie toen
en nu.
Onder leiding van een museummedewerker ga je de
tentoonstelling bekijken. Je gaat samen op onderzoek
uit en filosofeert samen over wat je ziet.
Bij de tentoonstelling wordt een lesprogramma
ontwikkeld dat als voorbereiding in de klas kan
worden gebruikt.

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

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
van 10 minuten die in de klas kan worden vertoond.
Deze animatie is gemaakt door theatergroep Kwatta.

Plusprogramma

Groep: 6-7-8
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 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos geopend. De samenvoeging van een grote
archeologische verzameling en collecties op het
gebied van de oude kunst en moderne kunst geeft
het museum een 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.

In 1999 werd Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos geopend. De samenvoeging van een grote
archeologische verzameling en collecties op het
gebied van de oude kunst en moderne kunst geeft het
museum een 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.
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Plusprogramma

Cultureel Erfgoed en Architectuur

Regionaal Archief Nijmegen
Mijn familie en ik

Het Gilde Nijmegen
Rond en op de St. Stevenstoren

In Mijn familie en ik maken leerlingen kennis met
familiegeschiedenis.

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.

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 een boek vol familiewapens en horen
ze het bijzondere verhaal van een Nijmeegse vijfling.
Na een korte pauze doen ze gezamenlijk een foto
opdracht. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig of
in kleine groepjes aan de slag met achternamen en
met een stamboom van een bekende Nijmeegse
familie.
In overleg met de school kan het programma
aangepast worden in thema, zodat de opdrachten
of getoonde bronnen in een groter project passen.

Het Regionaal Archief Nijmegen vormt het geheugen van Nijmegen en omgeving. In onze schatkamer
bewaren we papieren documenten, maar ook foto’s,
kranten, films en boeken die meer vertellen over de
geschiedenis van Nijmegen. Het Regionaal Archief
Nijmegen wil zoveel mogelijk mensen gebruik laten
maken van deze bronnen, vanzelfsprekend ook het
onderwijs.
Deelname aan dit programma is kosteloos

50

Cultureel Erfgoed en Architectuur

JAARPROGRAMMA's 2021/ 2022

Groep: 6-7-8
Inhoud: archiefbezoek/gastles
Duur: 120 minuten
Periode: hele schooljaar
Max. aantal leerlingen: per groep, vanaf 20 lln in 2
subgroepen
Locatie: Regionaal Archief Nijmegen
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 20 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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.

Plusprogramma

Groep: 7-8
Inhoud: stadswandeling
Duur: 120 minuten
Periode: sep t/m nov, mrt t/m jun
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: centrum Nijmegen, start Marikenbeeld
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 15 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

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 (stads)wandelingen en/of -fietstochten,
waarbij gidsen bezoekers langs de mooiste plekjes
van hun stad of dorp voeren.
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Plusprogramma
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film

Plusprogramma

Regionaal Archief Nijmegen
Nijmeegse Avonturiers

LUX
Rita & Krokodil 3 – korte animatiefilms

Voor veel Nijmegenaren eindigde de wereld vroeger
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 lange reis begon.
Maar hij was zeker niet de enige.

Thema’s: vriendschap, opgroeien.

Het project Nijmeegse Avonturiers is gericht op
de periode 1500-1800 en laat leerlingen kennis
maken met Nijmegenaren die Europa of zelfs de
hele wereld over zijn gereisd. De leerlingen krijgen
een thematische rondleiding door de schatkamer
van het Regionaal Archief Nijmegen en zien eeuwenoude archiefstukken over Nijmeegse avonturiers.

Na een korte pauze gaan de leerlingen zelf aan de
slag met opdrachten. Het doel is dat leerlingen zich
verdiepen in kaart- en bronmateriaal en onderzoeken
hoe het was om lang geleden te leven en te reizen.
Het Regionaal Archief Nijmegen vormt het
geheugen van Nijmegen en omgeving. In onze
schatkamer bewaren we papieren documenten,
maar ook foto’s, kranten, films en boeken die meer
vertellen over de geschiedenis van Nijmegen. Het
Regionaal Archief Nijmegen 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, vanaf 20 leerlingen
in 2 subgroepen
Locatie: Regionaal Archief Nijmegen
Bijzonderheden: zonder busvervoer, per 20 leerlingen
is er 1 begeleider nodig

Vastberaden huppelt de 4-jarige Rita door het leven,
vergezeld door haar altijd hongerige vriendje
Krokodil die bij haar thuis in de badkuip woont.
Ze gaan onder andere skiën, op kasteelbezoek en
verkleden zich met Halloween. Het duo probeert
het croquetspel onder de knie te krijgen, bakt kerstkoekjes en viert samen oud & nieuw. Negen tot de
verbeelding sprekende korte filmpjes over vriendschap, emoties en ervaringen van iedere dag.

Groep: 1-2
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 65 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 1 t/m vr 5 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord
en wordt afgesloten met een korte nabespreking.
Bij elk filmprogramma leren leerlingen op een 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.

Deelname aan dit programma is kosteloos.
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Plusprogramma

film

LUX
Vogelhuis verhaaltjes – korte animatiefilms

LUX
Shooom's avontuur – animatiefilm

Thema’s: natuur en milieu, vriendschap, opgroeien.

Thema’s: anders zijn, gezin en familie, identiteit,
natuur en milieu.

Het is heerlijk om verhaaltjes voor te lezen. Maar
het is nog veel leuker om te kijken en te luisteren!
De illustraties van prachtige prentenboeken komen
tot leven. Dit zijn negen verhaaltjes voor kinderen
verzameld in 45 minuten geanimeerde beelden over
vogeltjes die vliegen, fluiten, tsjilpen en bijzondere
avonturen beleven.

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Groep: 1-2
Inhoud: filmvertoning
Duur: 60 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 17 t/m vr 21 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Terwijl de storm over het moeras raast, komt uiltje
Choum uit het ei gekropen. Hij wordt meteen uit
het nest geblazen... en met een extra ei op de rug,
trippelt Choum het moerasbos in, vastbesloten om
een moeder te vinden voor zichzelf en het ei. Zelfs als
die moeder een alligator of een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de
tocht die dit pluizige uilskuiken onderneemt, zit vol
uitdagingen en gevaren.

Plusprogramma

Groep: 1-2
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 60 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 16 mei t/m vr 20 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Plusprogramma

film

Cinekid
Verhalen met een staartje – korte films

LUX
Zussen – speelfilm

Thema’s: dierenrijk, identiteit, vriendschap.

Thema’s: anders zijn, conflicthantering, gezin en
familie, identiteit, natuur en milieu, sprookjes en
fantasie, weerbaarheid.

Een compilatie met daarin een aantal korte films
over het dierenrijk. Met onder andere Hittegolf,
waarin een strand vol badgasten geen uitweg meer
ziet uit de hitte. Naarmate de temperatuur verder
oploopt, nemen de irritaties toe. Een jongen en een
meisje moeten iedereen weer tot bedaren brengen.

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Groep: 3-4
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 90 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 1 t/m vr 5 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Vega is 9 en gaat samen met papa en haar kleine
wildebras-zusje Billie op trektocht door de wildernis.
Een zalige tocht vol heerlijke momenten. Tot papa
in een rotsspleet komt vast te zitten en zijn enkel
bezeert. De zussen moeten op zoek naar hulp. Bang
en ongerust gaan ze het woud in, maar dankzij enkele
magische gebeurtenissen ontdekken ze krachten die
ze nooit in zichzelf vermoed hadden. En bovenal
ontdekken ze de (super)kracht van… zusjes!

Plusprogramma

Groep: 3-4
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 100 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 17 t/m vr 21 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Plusprogramma

film

film

Plusprogramma

LUX
Hallo Wereld! – animatiefilm

Go Short Filmfestival
Go Short schoolprogramma – korte films

Thema’s: gezin en familie, identiteit, natuur en milieu.

Al 13 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 kan in een korte
tijd meerdere verhalen laten 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.

Wie ben ik? Heb ik pootjes? Hoe leer ik ademen? En
oh ja… wat eet ik eigenlijk graag?

Minstens tien verschillende diersoorten worden
geboren, leven en overleven langs de rivier. De ransuil
vliegt op en leeft z’n tweede leven ‘s nachts! De watervogel maakt zich onzichtbaar, doet de zeewierdans en
vangt zo een vis. De ijsvogel zoekt naar een plekje in
de zon. Ontdek wie de oeverbouwer is en maak kennis
met een gigantische snoek, die op zoek gaat naar
groot avontuur. En dan zijn er nog de moerasschildpad, de bosvleermuis en de vuursalamander. Samen
juichen ze: “Hallo wereld!”

In dit fantasierijk debuut van papier-maché en
stop-motionanimatie ontwaakt een levendige biotoop.
Samen met de dieren ontdekken kinderen tijdens
Hallo wereld! stap voor stap de wereld.
Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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: 80 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 16 mei t/m vr 20 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

‘De mensen van Go Short snappen wat aansluit bij
onze leerlingen. In de programmering durven ze het
randje op te zoeken zonder het educatieve doel uit
het oog te verliezen. Ze zijn opvallend flexibel en
enthousiast en hebben een groot kloppend hart
voor film én bezoeker.’ (Docent na bezoek)
Go Short vindt het belangrijk dat jouw leerlingen
in contact komen met filmprofessionals. Daarom
nodigen we voor elke voorstelling iemand (bv. een
regisseur, acteur, cameraman/-vrouw) uit 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. Met
onze ervaren presentatoren zorgen wij ervoor dat
het gesprek goed aansluit bij de leefwereld van de
leerlingen.

voor een interview te organiseren en uitgebreid
lesmateriaal te leveren. In dit lesmateriaal wordt
ingegaan op het medium film in brede zin en er zit
ook altijd een interactieve en creatieve opdracht bij
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. nagesprek
Periode: wo 30 mrt t/m vr 8 apr
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

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
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Plusprogramma

film

LUX
Kinderklassieker: Minoes – speelfilm

Cinekid
Calamity – animatiefilm

Thema’s: natuur en milieu, sprookjes en fantasie,
anders zijn.

Thema’s: identiteit, anders zijn, stereotypen
doorbreken.

Naar het populaire jeugdboek van Annie M.G.
Schmidt.

Poes Minoes uit de Emmalaan snapt niet waarom
ze er plots uitziet als een charmante jongedame.
Het is raar, maar het heeft ook voordelen. Bevriende
katten vertellen haar bijvoorbeeld mensengeheimen,
waarmee ze de sympathieke, stuntelige journalist
Tibbe helpt, in ruil voor eten en een slaapplaats. Er
zit ook een tip tussen over de onfrisse zaakjes van
schurkachtige industrieel en kattenhater Ellemeet.
Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Groep: 5-6
Inhoud: filmvertoning
Duur: 110 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 1 t/m vr 5 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Amerika, 1863. De 12-jarige Martha Jane trekt met
haar familie en vele anderen naar het Westen van
Amerika op zoek naar een beter leven. Als haar vader
gewond raakt, moet ze voor haar broertje en zusje
zorgen en de huifkar leren besturen. Ondanks dat ze
wordt tegengewerkt omdat ze een meisje is, laat de
stoere Martha zich niet kennen. Tot ze ten onrechte
van diefstal wordt beschuldigd. Om haar onschuld te
bewijzen vlucht ze, en belandt in allerlei spannende
avonturen. Daarbij ontmoet ze bijzondere mensen,
ontdekt goud en laat zien dat girl power met haar
begon!

Plusprogramma

Groep: 5-6
Inhoud: filmvertoning
Duur: 100 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 17 t/m vr 21 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Cinekid openingsfilm van 2020 én winnaar van de
award voor Beste Kinderfilm.

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Plusprogramma

film

InScience
Wetenschap in beeld – films & wetenschap

LUX
Jackie en Oopjen – speelfilm

InScience – internationaal filmfestival Nijmegen
– daagt leerlingen uit om kritisch te denken en te
reflecteren op de maatschappij door middel van
indrukwekkende films.

Thema’s: geschiedenis, kunst, conflicthantering,
vriendschap.

Tijdens een InScience schoolvoorstelling zien
leerlingen een film of een filmblok met meerdere
korte films. Deze films hebben altijd een weten
schappelijk 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. Er is veel ruimte voor leerlingen 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 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.
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Groep: 5-6 en 7-8
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 120 minuten incl. gesprek wetenschapper
Periode: di 9 t/m vr 12 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

De 12-jarige Jackie is kind aan huis in het Rijks
museum. Haar moeder Mouna werkt daar als
conservator. Wanneer de beroemde Rembrandtschilderijen van Marten Soolmans en Oopjen Coppit
worden tentoongesteld, gebeurt er iets wonderlijks:
als Jackie na sluitingstijd langs hun portretten loopt,
volgen de ogen van Oopjen haar en staat ze later
plots voor haar neus. Fantastische, humoristische
kinderfilm die een brug slaat tussen ‘saaie’ schilderkunst en de moderne jeugd.

Plusprogramma

Groep: 7-8
Inhoud: filmvertoning
Duur: 110 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 1 t/m vr 5 nov
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Afgelopen jaar kregen de twee hoofdrolspelers op
het Cinekid Festival in LUX de award voor Beste
Nederlandse Kinderfilm uitgereikt!

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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Plusprogramma

film

IDFA
Docs for Kids – korte jeugddocumentaires

Cinekid
Mier – speelfilm

Thema’s: identiteit, wereldoriëntatie, vriendschap,
anders zijn, cultuurverschillen.

Thema’s: verantwoordelijkheid, familie, voetbal,
vriendschap.

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 documentaires zijn anders
talig, maar Nederlands ondertiteld.
Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een andere wijze
kennismaken met de wereld van film.
Het International Documentary Film Festival
Amsterdam is in 1988 opgericht om de documen
tairecultuur nationaal en internationaal te stimu
leren. 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.
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film
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Groep: 7-8
Inhoud: filmvertoning
Duur: 75 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 17 t/m vr 21 jan
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

De getalenteerde voetballer Theo maakt zich zorgen
om zijn vader. Nadat zijn ouders gescheiden zijn, is
zijn vader begonnen met drinken en hierdoor komt
hij vaak in de problemen. Om zijn vader gelukkig te
maken, jokt Theo dat hij voor de beroemde club
Arsenal gaat spelen. Papa is apetrots, maar wat als
het leugentje uitkomt? Dat wordt nog spannend. Een
mooie film over verantwoordelijkheid en leugentjes
om bestwil, die ondanks de zware onderwerpen
genoeg ruimte overlaat voor komische feel-good
momenten.

Plusprogramma

Groep: 7-8
Inhoud: filmvertoning, lesmateriaal
Duur: 120 minuten incl. nagesprek
Periode: ma 16 mei t/m vr 20 mei
Max. aantal leerlingen: per groep
Locatie: LUX
Bijzonderheden: zonder busvervoer

Frans gesproken, Nederlands ondertiteld.

Elke voorstelling begint met een welkomstwoord en
wordt afgesloten met een korte nabespreking. Bij elk
filmprogramma leren leerlingen op een 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.
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