...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
Trefkoele+ 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 voor 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

Kleine sportzaal

13.30 – 14.15 uur
Dans
Twirlen

Bukkum zaal
(bieb)

Muziek
Blaas!

14.30 – 15.15 uur
15.30 – 16.15 uur
Theater
Kennismaken met
acteren
Beeldend
Beeldend
Collage maken
Recycle Art

Panoramazaal A

Beeldend
Tekenen met
stift en pastelkrijt
Muziek
Ontdek Piano

Beeldend
Tekenen met
stift en pastelkrijt
Muziek
Ontdek Viool

Bibliotheek

Literatuur
Creatief schrijven

Literatuur
Literatuur
Creatief schrijven Boekenbende

Buiten

Nieuwe media
De Wowi-bus

Nieuwe media
De Wowi-bus

Panoramazaal B

Muziek
Muziek voor jongens
Muziek
Ontdek Gitaar

Nieuwe media
De Wowi-bus

Dans

Muziekvereniging Excelsior Dalfsen - Twirlen
Muziekvereniging Excelsior Dalfsen is een
moderne muziekvereniging die bestaat uit
een fanfare, slagwerkgroep, muziekband
en de twirlgroepen. Ook wel bekend als
de minirettes en de majorettes. Twirlen
houdt in dat je op muziek danst en daarbij
tegelijk technieken uitvoert met je baton,
dat is dus het ‘stokje’ waarmee je draait.
Tijdens de workshop leren we jullie een
paar technieken en we gaan een echt
dansje leren. Zo krijg je echt het idee hoe
het is om bij de minirettes te zitten.
Doelgroep 6 t/m 12 jaar
Regulier lesaanbod Je kunt 4 gratis
proeflessen volgen bij Excelsior, voordat je je aanmeldt via www.excelsiordalfsen.nl. Op
deze website kun je nog veel meer informatie vinden over de vereniging en de twirlgroepen.

Theater

Jeugdtheaterschool Dalfsen – Kennismaken met acteren!
Wil jij graag in de spotlights staan en lekker zingen, dansen en acteren? Geef je dan op voor
deze workshop! Na jouw aanmelding krijg je
via e-mail, een stukje script toegestuurd.
Thuis bereid je dit voor. In de workshop
krijg je tips & tricks om echt in je rol te
kruipen!
Doelgroep 8 t/m 12 jaar
Regulier lesaanbod De jeugdtheaterschool
Dalfsen start het nieuwe seizoen in
september in theater De Stoomfabriek. Kijk
voor info op:
www.jeugdtheaterschooldalfsen.nl

Beeldend

De Kunstkeuken - Tekenen met stift en pastelkrijt
In deze workshop gaan we aan de slag met allerlei kleuren pastelkrijt en zwarte en witte
stiften. Je leert goed te kijken naar licht en donker en kiest zelf de kleuren die je bij een
bepaalde afbeelding vindt passen. Zo tover je een supermooi kunstwerk tevoorschijn!
Doelgroep leeftijd 7 - 12 jaar
Regulier lesaanbod In het kinderatelier van
De Kunstkeuken verras je jezelf met wat je
kunt maken! Steeds maak je iets nieuws en
ontdek je verschillende technieken! Het
kinderatelier vindt wekelijks op
woensdagmiddag plaats in de Kunstkeuken,
Grutterserf 7, te Dalfsen. Bij voldoende
belangstelling kunnen er ook groepen starten
op andere dagen. Info bij Ellen Brouwer m.
0628871326,
of mail creatieveontwikkeling@kpnmail.nl

Ria van Lenthe- van Oenen
Collage maken
In deze workshop ga je een collage maken op een
door jou meegebracht voorwerp. Denk aan een
kopje- schoteltje, beker of een beeldje, maar het
mag ook een schilderdoek zijn. Deze beplakken we
met van alles en nog wat.

Recycle art
In deze workshop maken we van restmateriaal, afval en
verpakkingsmaterialen een kunstwerk. Kom je helpen?
Doelgroep 6 t/m 8 jaar
Reguliere lessen Er start een groep bij voldoende
belangstelling. Ria werkt vraaggericht en kan vele
technieken aanbieden. Info ter plaatse bij Ria
of bel 06-128 09 343.

Literatuur

Bibliotheek Dalfsen
De Boekenbende: leesclub voor kinderen
Hou je van lezen, ben je echt een leesbeest? Doe dan mee met
De Boekenbende, een leesclub voor kinderen. Samen praten, denken,
knutselen, schrijven, bedenken we, wat we doen bij de boeken die we
lezen. In deze workshop alvast een voorproefje: neem je lievelingsboek
mee.
Doelgroep Groep 6 en 7
Reguliere lessen De Boekenbende vindt plaats in de bibliotheek in
Dalfsen op 4 vrijdagmiddagen in juni van 15.30 tot 16.30. Aanmelden
kan via e-mail: n.korenblik@bibliotheekdalfsen.nl

Workshop Creatief schrijven
Dichten moeilijk?? Wedden dat jij het kan? Ga de
uitdaging aan! Samen gaan we een gedicht
schrijven, rijmen hoeft niet. Als jouw gedicht af is
wordt deze geprint en mooi ingelijst.
Doelgroep 8 t/m 12 jaar
reguliere lessen In de bibliotheek kun je
workshops creatief schrijven volgen. De
workshops zijn na schooltijd in de bibliotheek in
Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Data
komen op de website van de bibliotheek. www.bibliotheekdalfsen.nl/

Nieuwe media

De WoWi-bus
WoWi! is een biebbus vol digitale nieuwigheden, die jong en oud(er) laat kennismaken met de
nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen. Wil je ontdekkingen doen op het gebied
van programmeren, robotica, industriële
vormgeving en mediavormgeving? Schrijf je
dan in voor een workshop in de bus die staat
voor Trefkoele+
Doelgroep 6 t/m 12 jaar
Reguliere lessen Regelmatig organiseert de
bibliotheek workshops op het gebied van
moderne media en nieuwe technologieën. Kijk
op onze website
www.bibliotheekdalfsen.nl/agenda

Muziek

Piano Forte –
Ontdek de Piano
Nog niet helemaal zeker welk instrument je graag zou willen spelen? Tijdens deze proefles
kun je alles te weten komen over de piano en de piano zelf ook gaan uitproberen!

Ontdek de Viool
Nog niet helemaal zeker welk instrument je graag zou willen spelen? Tijdens deze proefles
kun je alles te weten komen over de viool en de viool zelf ook gaan uitproberen!

Ontdek de Gitaar
Nog niet helemaal zeker welk instrument je graag zou willen spelen? Tijdens deze proefles
kun je alles te weten komen over de gitaar en de gitaar zelf ook gaan uitproberen!
Doelgroep 6 tot 12 jaar
Reguliere lessen De muzieklessen van Pianoforte worden gegeven in de Trefkoele+ en op
CBS de Spiegel in Dalfsen. Piano, blokfluit en dwarsfluitlessen worden gegeven op de
woensdagen, viool en gitaarlessen op de vrijdag. De andere instrumenten zijn nog nader te
bepalen. Meer informatie kan er verkregen worden via de mail:
info@muziekschoolpianoforte.nl en kijk op
www.muziekschoolpianoforte.nl/locaties/dalfsen/

Mirjam Altena dwarsfluitdocent – Workshop “Blaas!”
Lijkt het je leuk om uit een dwarsfluit een mooie toon te krijgen,
om noten te leren spelen en om samen muziek te maken? Kom
dan naar de workshop “Blaas!”.
Samen met andere kinderen gaan we leren hoe je moet blazen
op een dwarsfluit, gaan we samen muziekspelletjes doen en
natuurlijk muziek maken.
Doelgroep 6 t/m 12 jaar
Reguliere lessen Ik geef dwarsfluitles op maandag en dinsdag
in mijn eigen fluitatelier aan de Hessenweg 3a te Dalfsen. Kijk
voor meer info www.mirjamaltena.nl of mail
info@mirjamaltena.nl

Henk Ophoff – Workshop “Muziek voor jongens” AMV
Voor Stichting Jongenskoor Dalfsen
verzorgt muziekdocent Henk Ophoff
deze cursus. In lessen Algemene
Muzikale Vorming (AMV), van
wekelijks een half uur, leren jongens
allerlei aspecten die van belang zijn
als zij wat met muziek willen gaan
doen. Persoonlijke aandacht staat
voorop, je ontwikkelt je in je eigen
tempo. Meteen vanaf het begin
leren je al liedjes spelen op een
instrument.
Doelgroep Jongens vanaf 6 jaar
Reguliere lessen De lessen zijn wekelijks en worden gehouden in de muziekstudio bij Van
Linghenhof 16 te Dalfsen. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Voor inlichtingen kun je
terecht bij Henk Ophoff, e-mail: ophoff-h@home.nl of kijk op
http://www.jongenskoordalfsen.nl/amv

Te weinig geld voor muziek-, dans- en/of creatieve les?
Je kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater
doen. 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.

