:

...een activiteit in de Week van de Amateurkunst, speciaal voor kinderen!
Wil jij uitproberen wat er te doen is op gebied van muziek, beeldende kunst,
dans, techniek en theater? Schrijf je dan in voor Kunstgreep! In De Spil kun je
verschillende dingen uitproberen!

Wanneer?
Op woensdagmiddag 29 mei!

Hoe?
De workshops van Kunstgreep starten om 13.30, 14.30 en 15.30 uur.
Workshops duren ca. 45 minuten. Daarna is er tijd om na te praten met de
docent, voordat je naar een volgende workshop loopt. Je kiest zelf aan
hoeveel workshops je meedoet. In deze folder vind je informatie over de
workshops.

Inschrijven vóór 17 mei
Wil je meedoen? Stuur een mail naar kunstgreep.wak@gmail.com om je in
te schrijven. Doe dit voor 17 mei. Hoe eerder je je inschrijft hoe zekerder je
bent van een plekje.
Vermeld bij de inschrijving:
je naam,
leeftijd
de naam van je school
telefoonnummer
de naam van de workshop(s) waar je aan mee wilt doen
Je ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging. Als een activiteit al vol zit
kun je nog een andere kiezen.

Deelname is gratis!!!

Programma

13.30 – 14.15 uur
Beeldend
Creatief met klei

14.30 – 15.15 uur
Beeldend
Creatief met klei

15.30 – 16.15 uur
Beeldend
Creatief met klei

Binnen terras

Beeldend
Textiel

Beeldend
Textiel

Beeldend
Textiel

Grand Café

Beeldend
Tekenen en
schilderen
Muziek
Ontdek de viool

Beeldend
Tekenen en
schilderen
-

Beeldend
Tekenen en
schilderen
-

De Meele

Muziek
Ontdek de gitaar

-

-

Binnen terras

-

Muziek
Ontdek de piano

Muziek
Ontdek de piano

Bibliotheek

-

Knutselen
Knutselen met
tijdschriften

Handvaardigheid
lokaal

Palthe

Bibliotheek

Jongerencentrum Saam
Mec
Muziekschool
Mec
Muziekschool
Drumstation

Knutselen
Knutselen met
tijdschriften
Digitale
Digitale
geletterdheid
geletterdheid
De Makerkar
De Makerkar
Theater (13.30-14.30 uur)
Theater (15.00-16.00 uur)
Workshop musical
Workshop musical
7 t/m 10 jaar
11 t/m 14 jaar
Muziek
Meespeelorkest
Muziek
Toetsen en bellen
Muziek (19.00-20.00uur)
Drum Clinic

Muziek

Maaike Gerritsen - Ontdek de Viool
Altijd al eens een viool willen
uitproberen? Tijdens deze proefles
kun je alles te weten komen over de
viool en de viool zelf ook gaan
uitproberen! Maaike Gerritsen
verzorgt deze workshop.
Doelgroep Groep 3 t/m 8
Reguliere lessen op
donderdagmiddag in de bibliotheek
van de Zaaier. Kijk voor meer
informatie op
www.maaikegerritsen.nl

Marie Jose van den Berg - Ontdek de akoestische gitaar
Probeer in deze workshop de gitaar.
Je leert een liedje te zingen terwijl jij
jezelf begeleidt.
Doelgroep Vanaf 8 jaar
Reguliere lessen op
woensdagmiddag direct na school
geeft Marie Jose van den Berg
gitaarles aan kinderen in de Zaaier.
Meer informatie bij Marie Jose of via
www.dezwolsemuziekschool.nl

Hilga Noorman – Ontdek de piano
Wat vind je leuk om te spelen? Hoe en
op welke leeftijd kunnen we beginnen?
In deze workshop ga je proberen zelf
een stukje te spelen en Hilga kan dingen
voordoen. Ze vertelt je alles over de
piano en pianoles.
Doelgroep Alle leeftijden
Reguliere lessen bij Hilga thuis, Weth.
Nijboerstraat 28 te Nieuwleusen. Lessen
zijn 5 dagen per week mogelijk. Meer
informatie op https://hilganoorman.wixsite.com/hilganoorman of bel 06 51717836

Beeldend

Anneke Smit - Tekenen en schilderen
Houd je van tekenen en
schilderen? Vind je het
leuk om dieren te
schilderen? Of fantasie vanuit een dubbele lijn? Of
diepte in een landschap te leren tekenen? Dit zijn
allemaal onderwerpen die je bij mij op tekenles
kunt leren.
Anneke: ‘Ik probeer elk kind individueel te
benaderen met zijn/haar aanleg en probeer het
verder te ontwikkelen. Realiteit maar ook
fantasie komen aan de orde. Natuurlijk werken
we met verschillende materialen.’
Doelgroep Groep 3 t/m groep 8
Reguliere lessen vinden in Nieuwleusen plaats
op donderdag van 14.45 - 15.45uur op de
Tweemaster. Mail voor meer informatie naar:
info@annekesmitschilderlessen.nl

TEXLAB - textiele werkvormen met Alie Bloemert
Heb je altijd al eens iets willen maken
van stof of garen? Wil je leren naaien,
haken, breien, weven, borduren of iets
anders doen met textiel? Kom dan
naar het TEXLAB.
Tijdens KUNSTGREEP gaan we aan de
slag met gebruikte materialen waar je
mooie nieuwe dingen van maakt. Ben je
nieuwsgierig en wil je een opdracht
maken, je eigen idee uitvoeren of een
techniek leren, kom dan langs en
probeer het eens uit.
Doelgroep 9 t/m 12 jaar
Reguliere lessen Bij voldoende belangstelling start het TEXLAB in Nieuwleusen.
Voor meer informatie bel Alie: 0641205727

Beeldend

Studiostellema – Creatief met klei
Vind je het leuk om beelden te maken
van keramiek? Kom gezellig dieren kleien
met Leonie. Na een week drogen wordt
jouw beeldje afgebakken in de
keramiekoven van Studiostellema.
Doelgroep 6 t/m 12 jaar
Reguliere lessen Bij genoeg
aanmeldingen starten er keramieklessen
bij Studiostellema aan het Westeinde.
Meer info: www.studiostellema.nl

Knutselen

Bibliotheek – Knutselen met tijdschriften
Met tijdschriften kun je hele mooie
dingen knutselen: een eigen boekje,
een collage, een schilderij. Tijdens
de workshop in de bibliotheek kun
je zelf aan de slag. Wij zorgen voor
allerlei knutselmaterialen en voor de
tijdschriften.
Doelgroep 6 t/m 12 jaar
Reguliere lessen Iedere
schoolvakantie is er een
knutselmiddag voor kinderen in de
Bibliotheek in één of meerdere
kernen in de gemeente Dalfsen.
Data komen op de website van de bibliotheek. www.bibliotheekdalfsen.nl/

Digitale geletterdheid

Bibliotheek – Makerkar:
Tekenen met de 3D-pen, Ozobot en Microbit
Met de Makerkar van de Bibliotheek
kun je zelf dingen maken,
programmeren en nieuwe
technologieën ontdekken. Schrijf je
in voor deze workshop en je kunt
aan de slag met 3D-printen, vinyl
snijden, lasersnijden en/of robotica.
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Reguliere lessen Iedere
schoolvakantie is er een workshop
voor basisschoolkinderen in de
Bibliotheek in één of meerdere kernen in de gemeente Dalfsen. Voor workshops of
klassikale lessen met de Makerkar graag contact opnemen via onze website
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/ of email a.meems@bibliotheekdalfsen.nl

Theater

Saam – Workshop Musical
Houd jij van theater spelen,
zingen en dansen?
Dan is de musical-les van Saam
welzijn echt iets voor jou!
Volg nu gratis een workshop
waar alle elementen in voor
komen.
Boa’s, gekke hoedjes en
gekleurde pruiken, alles is
aanwezig!
De workshop wordt gegeven
door Sofieke Luiken,
organisator van het
musicalkamp bij Saam welzijn.
Doelgroep 7 t/m 10 jaar 13.30uur
11 t/m 14 jaar 15.00uur
Reguliere lessen musicalkamp Saam, meer info: info@saamwelzijn.nl

Muziek

MEC-Muziek – Meespeelorkest
Meespeel orkest voor jong en oud. Schuif aan, doe mee, speel samen muziek!

MEC-Muziek – Toetsen en Bellen
Een muzikale activiteit voor mensen die altijd al een instrument hebben willen
bespelen. Wij nemen voldoende instrumenten mee voor iedereen. Voor jong en
oud, iedereen kan meedoen!
Doelgroep Alle leeftijden, zowel kinderen als volwassenen.
Reguliere lessen zie www.mecmuziek.nl

Drum Station Nieuwleusen – Drum Clinic
Nog nooit drumles gehad, maar lijkt het je wel leuk? Kom gerust
langs en ga je gang. LET OP !!!!! Deze workshop is ’s avonds van
19.00-20.00uur voor alle leeftijden.
Voor deze workshop is opgave niet nodig. Je kunt gewoon komen!

Te weinig geld voor muziek-, dans- of creatieve les?
Je kind wil graag op muziekles, streetdance, schilderen, aan theater doen
of sporten. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan
helpen! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld
en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van
een instrument. Meer info op www.jeugdfondssportencultuur.nl of vraag
bij de gemeente of op school.

