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AANBOD NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  
Jeugdtheaterschool TIJ biedt laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande kunst-
educatieve workshops voor PSZ, KDV, BSO en primair onderwijs. Een team van 
professionele, jonge en bevlogen vakdocenten geeft lessen in onder andere:  theater, 
dans, muziek, musical, beeldende vorming, circus, yoga, sport&spel en nieuwe media. 
Met onze start in 2005 op IJburg hebben wij een jarenlange expertise opgebouwd en 
bieden we activiteiten in geheel Amsterdam.  
 
Het overzicht in deze brochure betreft een greep uit ons aanbod. Heeft u specifieke 
wensen met betrekking tot een workshop of een dagprogramma: TIJ denkt graag met 
u mee en maakt voor u een programma op maat. Tevens is er de mogelijkheid om een 
themaweek met activiteiten samen te stellen. De themaweken zijn ideaal voor de 
vakantieperiodes, en meerdere disciplines en workshops kunnen binnen het thema 
verwerkt worden. Losse workshops zijn ter kennismaking en in de vakantieperiode 
altijd mogelijk. 
 

Jeugdtheaterschool TIJ biedt:  

 Persoonlijke aandacht en kunst- en cultuur-educatief aanbod op maat  

 Keuze uit veel verschillende activiteiten, uitgevoerd door professionals  

 De organisatie van de activiteiten  

 Gelijkwaardige vervanging bij uitvallen van de vakdocent  

 Wij zorgen voor de verloning / financiële administratie 

 Professionele  betrouwbare begeleiding van onze vakdocenten  

 Alle activiteiten onder één dak, georganiseerd door één organisatie: wel zo 
overzichtelijk.  

 

Praktische informatie: 

Deelnemers:  Max 12, bij dans en musical max 16 
Ruimte:  Gymzaal, speelzaal of ruim leeg klaslokaal  
Materiaal: Jeugdtheaterschool TIJ verzorgt het basis materiaal 
Eindpresentatie: De workshopreeks wordt afgesloten met een presentatie  
 
 
 

 

 

 

Voor meer informatie: 
Een vrijblijvende offerte of de mogelijkheden bespreken?  
Neem contact op met Hélène Kleinsmit: 
06-24966211 of  helene@jeugdtheaterschooltij.nl 
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CIRCUS& ACROBATIEK 
 

CIRCUSTHEATER [4+ 6+] 
Springen, draaien en buigen! Circustheater is een stoere en beweeglijke theaterles met 
veel dans-, spel- en circuselementen. Samen met de theaterdocente gaan de kinderen 
vanuit hun eigen belevingswereld lekker fysiek aan de slag. Met accent op 
samenspelen, clowning en kunstjes leren. 
 
Inhoud 
Gebaseerd op een circusthema, volgen de kinderen deze fysieke theaterworkshops. De 
nadruk ligt op het leren van kunstjes, samenspelen, dansen en het spelen van dieren 
en personages.  
 
De deelnemers leren 

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken.  

 fysieke spelletjes en trucjes  
 

 
 

 

GOOCHELEN [8+ 10+]  
Goochelen kun je leren! Bedenk en presenteer goocheltrucs en laat iedereen met zijn 
mond open staan. Ben jij de nieuwe Hans Klok?  
  
Inhoud: 
In deze goochelworkshop leren kinderen goocheltrucs, ook is er aandacht voor de 
presentatie van deze trucs.  
  
De deelnemers leren: 

 basistechnieken goochelen 

 samenwerken en samenspelen  

 fysieke uitdrukkingskracht van hun lichaam  
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CIRCUS& ACROBATIEK 
 

CIRCUS EN ACROBATIEK [4+ 6+ 8+ 10+]  
Stoere jongens of meisjes zonder hoogtevrees en ook niet bang om zichzelf in een 
knoop te leggen, komen naar de circus en  acrobatiek les. Door je kracht slim te 
gebruiken en door samen te werken ga je samen menselijke piramides bouwen. Je leert 
ook koorddansen, jongleren en lopen op een bal! 
 
Inhoud: 
In deze beweeglijke workshop leren de kinderen wat er allemaal mogelijk is met hun 
lichaam. Op een speelse manier wordt er gewerkt aan lenigheid en kracht. 
Verschillende vormen van acrobatiek komen voorbij.  
  
De deelnemers leren: 

 basistechnieken acrobatiek  

 basistechnieken jongleren 

 basistechnieken koorddansen en ballopen  

 samenwerken en samenspelen  

 fysieke uitdrukkingskracht van hun lichaam  
 
 

EENWIELEREN [8+ 10+]  
Met 1 wiel val je wel op! Leer fietsen op een eenwieler, en net als fietsen op een 
gewone fiets verleer je het nooit. Het begin van eenwieleren is best lastig dus je hebt 
wel doorzettingsvermogen nodig. Gelukkig heb je veel lessen de tijd om een geoefende 
eenwielfietser te worden! 
  
Inhoud: 
In deze eenwielercursus leren de kinderen in 8-10 lessen eenwielrijden. 
  
De deelnemers leren: 

 instellen van de eenwieler 

 basistechnieken eenwieleren 

 kracht- en evenwichtspellen 

 doorzettingsvermogen! 
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THEATER & MUSICAL 
 

PEUTERPARADE [2+]  
In deze fysieke meespeel- theaterlessen voor de jongste kinderen ligt de nadruk op het 
werken vanuit de belevingswereld van het kind. Er wordt een beroep gedaan op hun 
fantasie en de peuters worden geprikkeld om actief mee te doen met het 
meespeeltheater. Met verhalen, liedjes en veel beweging is het een leerzame eerste 
kennismaking met theater. 
 
Inhoud: 
Peuterparade is een kennismaking met theater, genieten en samenspelen. De leidsters 
van de kinderopvang zijn daarbij aanwezig. Met bekende liedjes, verhalen, nieuwe 
thema’s of spannend materiaal wordt er lustig op los gefantaseerd en uitgebeeld… De 
kinderen kunnen uitbundig meedoen of rustig meekijken vanaf een veilig plekje op 
schoot. 
 
De deelnemers leren: 

 kennismaken met theater 

 samenspelen en samenwerken 

 naar elkaar luisteren en kijken 
 

WIJ GAAN OP BERENJACHT [4+ 6+]  
Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze beleven allerlei spannende 
avonturen. Sneeuwstormen, kolkende rivieren en donkere wouden. En dan komen ze 
een echte beer tegen... 
 
Inhoud:  
Meespeeltheater voor jonge kinderen. Fysieke theaterworkshops waar de nadruk ligt 
op samenspel en het leren van de eerste basisprincipes van het vertellen van een 
theatraal verhaal, waarin wordt gewerkt vanuit de fantasie en belevingswereld van de 
kinderen.  
 
De deelnemers leren:  

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken.  

 meespelen in een verhaal 

 uitbeelden van locaties en situaties 
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THEATER & MUSICAL 
 

SPROOKJESBOS [4+ 6+]  
Er was eens… In deze sprookjestheaterworkshops werken we met bekende en minder 
bekende sprookjes. Met veel meespeeltheater, liedjes en rijmpjes. In de 
sprookjeswereld is bijna alles mogelijk, maar gelukkig loopt het wel altijd goed af!  
  
Inhoud:  
Meespeeltheater voor jonge kinderen. Fysieke theaterworkshops waar de nadruk ligt 
op samenspel en het leren van de eerste basisprincipes van het vertellen van een 
theatraal verhaal, waarin wordt gewerkt vanuit de fantasie en belevingswereld van de 
kinderen.  
  
De deelnemers leren:  

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken.  

 meespelen in een sprookje 
 
 
 
 

PROEFTUIN [6+ 8+]  
Als je wilt kennismaken met de verschillende onderdelen van theater, dan is de 
Proeftuin echt iets voor jou! Je krijgt les in zang, dans èn toneel. Hierdoor kun je alles 
uitproberen en erachter komen wat je het leukst vindt. Op een speelse manier leer je de 
verschillende onderdelen van theater kennen en herkennen.  
 
Inhoud:  
In deze lessen maken kinderen kennis met dans, drama en zang. Ook voor 
stemontwikkeling en samenspel is er veel aandacht. De Proeftuin is een leerzame en 
spannende kennismaking met verschillende theaterdisciplines  
 
De deelnemers leren:  

 basistechnieken zang, dans en drama  

 samenspelen  

 spelen voor publiek  
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 THEATER & MUSICAL 
 

DE GROTE SUPERHELDENWORKSHOP [6+ 8+]  
In deze creatieve theaterlessen leer je een heldhaftige superheld te spelen. Iedere 
superheld heeft een aantal dingen waar hij of zij even goed over na heeft moeten 
denken. Je superheldennaam bijvoorbeeld. Als je de verkeerde naam kiest, dan gaan de 
slechteriken je niet eng vinden… In deze workshop ontwikkel je jouw eigen 
superheldenidentiteit! 
 
Inhoud:  
Fysieke theaterworkshop waarin de nadruk ligt op taal en beweging. Samenspelen en 
samenwerken met elkaar staat centraal in deze workshops.  
  
De deelnemers leren:  

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken 

 meespelen in een theatraal verhaal  
 
 
 

MUSICALSTERREN [8+ 10+]  
Stralen als een echte musicalster! Zingen, dansen èn acteren. Met zijn allen ga je aan 
de slag om je eigen versie van een bestaande musical op het podium te zetten. Met als 
eindresultaat: een super leuke presentatie van de musical voor je vriendjes en 
vriendinnetjes!  
  
Inhoud:  
In deze lessen leren de kinderen de basistechnieken van dans, drama en zang. Ook 
voor stemontwikkeling en samenspel is er veel aandacht. In de musicalklassen werken 
de kinderen aan liedjes en teksten uit een bestaande musical.  
  
De deelnemers leren:  

 basistechnieken zang, dans en drama  

 samenspelen  

 spelen voor publiek  
 
 

 



Jeugdtheaterschool TIJ - Ed Pelsterpark 8 - 1087EJ Amsterdam  

 www.jeugdtheaterschooltij.nl                                                                                             8 

 

THEATER & MUSICAL 
 

THEATERCLUB [8+ 10+]  
Sta jij 's ochtends al te zingen of rappen onder de douche, dans je de trap af, schrijf je 
verhalen, liedjes, toneelstukken of gedichten? Kortom: ben je graag op allerlei 
manieren creatief bezig? Dan voel jij je als een vis in het water bij de Theaterclub! Je 
creatieve brein wordt gevoed met inspiratiebronnen uit verschillende theaterdisciplines 
en je krijgt alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van theater. 
 
Inhoud:  
In deze lessen leren de kinderen verschillende theaterdisciplines. Ze gaan aan de slag 
met acteren, schrijven, performance èn dansen. 
 
De deelnemers leren:  

 basistechnieken schrijven/ spoken word, performance èn dansen. 

 samenspelen  

 spelen voor publiek  
 
 
 

SCHRIJF & SPEEL JE EIGEN TONEELSTUK [8+ 10+]  
Spelen in je eigen geschreven toneelstuk? Dat kan! In acht lessen werk je samen toe 

naar een kort toneelstuk. De eerste vier lessen gebruiken we voor het schrijven van een 

goede tekst. We bedenken personages en een verhaal. Het kan grappig zijn, of 

spannend en zelfs heel gek. Dat is helemaal aan jou! We doen acteeroefeningen die je 

helpen bij het spelen van het toneelstuk. Hoe leef je je in en wat voor emoties kun je 

allemaal spelen? In de laatste les mogen je ouders en vrienden komen kijken!  

Inhoud:  
In deze lessen ligt de nadruk op taal en theater. Je ontwikkelt jezelf in het bedenken 
van verhalen en maakt kennis met verschillende theaterdisciplines. 
 
De deelnemers leren:  

 basistechnieken verhaal schrijven en theatertechnieken 

 samenspelen  

 spelen voor publiek  
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THEATER & MUSICAL 
 

THEATERSPORT [10+]  
We kennen allemaal de Lama’s en Alpacas en nu gaan wij zelf met deze opdrachten 
aan de slag! Theatersport gaat om humor, snel kunnen schakelen, improviseren en 
samenwerken, durf jij het aan? 
  
Inhoud:  
De kinderen werken met improvisatie oefeningen en leren het belang van timing. Aan 
de hand van verschillende spelopdrachten trainen de kinderen hun vaardigheden. 
  
De deelnemers leren:  

 improviseren 

 timen 

 gevoel voor humor 

 samenwerken 
 
 
 
 
 

SOAP [10+]  
Ben jij ook zo’n  fan van Goede Tijden Slechte Tijden? Samen met een theaterdocent 
maken we in 8-10 lessen onze eigen soapaflevering! 
  
Inhoud:  
De kinderen schrijven en spelen hun eigen soap die wordt opgenomen en kan worden 
gepresenteerd. 
  
De deelnemers leren:  

 camera acteren 

 script schrijven 

 verhaallijn ontwikkelen 

 samenwerken 
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GROEPSBINDING 
 

VERTROUWEN BOUWEN [6+ 8+ 10+]  
Soms zijn groepen best spannend, of je nu al lang in dezelfde groep zit of niet. Vaak 
praat je met dezelfde kinderen of ken je sommige niet zo goed. Tijdens deze 
workshopreeks leer je elkaar op een andere manier kennen. Iedere groep kent zijn 
verassingen, durf jij ze op te zoeken? 
 
Inhoud:  
Combinatie van theater, filosofie en teambuilding. Spelenderwijs krijgen de kinderen 
inzicht in overeenkomsten en verschillen en leren ze dat  deze verschillen ook mogen 
bestaan en zelfs vaak de groep verrijken. Een reeks met doe- en schrijfoefeningen welke 
inzicht bieden in zichzelf en in elkaar. (aan te passen naar leeftijd) 
 
De deelnemers leren:  

 te luisteren  

 na te denken over de situatie van de ander 

 basistechnieken theater 

 samenspelen  
 
 

DE FAMILIE [10+]  
Uit wat voor familie kom je? Hoe ziet jouw familie portret er uit? Wat voor tips geef jij 
jouw vader/moeder? Wat voor rituelen en gebruiken heb je in families? Samen 
onderzoeken we hoe verschillende families werken en wat dat voor ons betekent. 
 
Inhoud:  
Combinatie van theater en filosofie. We theatraliseren het concept familie en geven 
betekenis aan dit concept. Gaandeweg krijgen de kinderen inzicht in de verschillen 
binnen een familie en leren ze dat deze verschillen ook mogen bestaan.  
 
De deelnemers leren:  

 te luisteren  

 na te denken over de situatie van de ander 

 basistechnieken theater 

 samenspelen  
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MEDIA & FILM 
 

RAZENDE REPORTERS [8+ 10+]  
In deze workshop maak je samen een krant, van begin tot eind! Leren schrijven, 
redigeren en foto’s maken, maar ook verhalen verzinnen en samen de opmaak 
bedenken.  
  
Inhoud: 
In de workshopreeks ‘Razende Reporters’ maken de kinderen kennis met de wereld 
van de gedrukte media. Zij leren de basisprincipes van het schrijven en redigeren van 
nieuwstekstjes, het verzinnen van rubrieken en het maken van foto’s. Ook leren zij de 
basisprincipes van interviewen en de opmaak van een krant. Er wordt op de computer 
gewerkt maar ook met typemachines en letterstempels.  
  
De deelnemers leren: 

 basiskennis over het maken van een krant  

 redactie en schrijfvaardigheid  

 ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen  

 een mening te formuleren  
  

 STOPMOTIONFILM MAKEN [6+ 8+ 10+]  
Op de computer je eigen filmpjes maken! Je leert hoe je eenvoudig dingen kunt laten 
bewegen; laat een vogel vliegen over een grote zee, laat een auto rijden door de stad of 
laat een kip een ei uitbroeden! Je kunt met plaatjes werken, met je eigen speelgoed, 
met letters en geluiden.  
  
Inhoud: 
De kinderen gaan in deze workshop aan de slag met zowel het technische als het 
creatieve aspect van het maken van een stopmotionfilm. Ze bedenken waar de film 
over moet gaan, maken een kort script en leren ook de technische handvaten om dit 
uit te voeren.  
  
De deelnemers leren: 

 het bedenken en schrijven van een kort verhaal  

 technisch uitvoeren van bewegende beelden op de computer  

 basisprincipes van een filmpje maken 
 



Jeugdtheaterschool TIJ - Ed Pelsterpark 8 - 1087EJ Amsterdam  

 www.jeugdtheaterschooltij.nl                                                                                             12 

 

MEDIA & FILM 
 

SLAPSTICK FILM MAKEN [8+ 10+]  
Hoe worden films eigenlijk gemaakt? Je gaat ontdekken uit welke onderdelen een film 
allemaal bestaat (van scenario tot film) en we maken een filmpje zoals die 120 jaar 
geleden ook werden gemaakt zonder gesproken tekst!. Behalve het filmen en monteren 
gaan de kinderen alles zelf doen. We stappen terug in de tijd en leggen allerlei 
filmgeheimen bloot. 
  
Inhoud: 
In deze lessenreeks maken de kinderen kennis met het fenomeen film maken. De 
kinderen leren daarnaast  te kijken naar zichzelf en naar elkaar, leren een mening te 
formulieren, te reflecteren op wat ze zien en samen te werken. 
 
De deelnemers leren: 

 basiskennis over film maken en acteren 

 reflectie op eigen werk en dat van anderen 

 ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen 

 samenwerken 
 

YOU! IN THE PICTURE [8+ 10+] 
De meeste kinderen houden van films en clips met veel special effects en 
animatiebeelden. In deze workshopreeks ga je aan de slag om zelf een filmpje op te 
nemen.  
 
Inhoud: 
In de workshopreeks ‘You! In the picture’ maken de kinderen kennis met de wereld 
van de film. Zij leren de basisprincipes van het maken van korte filmpjes, zoals het 
maken van een script en een storyboard en de wereld van voor en achter de 
schermen. Ook leren zij de basisprincipes van special effects  en ontwikkelen ze inzicht 
in wat ‘echt’ is en wat ‘nep’ is.  
 
De deelnemers leren: 

 basiskennis over film maken en acteren 

 reflectie op eigen werk en dat van anderen 

 ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen 

 samenwerken 
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DANS 
 

PEUTERDANS [3+]     
Met aanstekelijke muziek samen bewegen, ritmes leren en zelf ritmes maken. De 
allerkleinsten leren lekker bewegen op verschillende soorten muziek, samen dansen en 
uitbeelden. De cursus sluit volledig aan bij de belevingswereld van de kleintjes. 
 
Inhoud: 
De peuters worden in deze danslessen spelenderwijs gestimuleerd in zowel hun 
fysieke als mentale ontwikkeling.  
 
De deelnemers leren: 

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken.  

 bewegen op muziek  
 
 

 
 

DE WERELD ROND [4+] 
De wereld is rond en draait elke dag. En wij gaan eens met hem meedraaien. Zo zien 
we cowboys, piraten en indianen. Maar ook dieren in de jungle en dieren in de zee. Het 
is warm in de woestijn, maar juist weer koud op de Noordpool. Vanuit geleide moderne 
dans ervaren we hoe we de wereld kunnen rond dansen. Dans je mee? 
 
Inhoud: 
Fysieke expressie en bewegen staan centraal. In deze dans- en bewegingslessen gaan 
de kinderen aan de slag met verschillende manieren van bewegen en dansen. Samen 
met de dansdocente maken de kinderen kennis met allerlei verschillende dansvormen 
en bewegingen.  
  
De deelnemers leren: 

 samen spelen en samen werken  

 goed naar elkaar te luisteren en te kijken.  

 bewegen op muziek  
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DANS  
 

PRIMA BALLERINA [4+ 6+ 8+ 10+]  
Sierlijk dansen als een prima ballerina of balletdanser.. Klein, snel en ritmische 
bewegen of juist langzaam, vloeiend en soepel… In deze cursus leer je de basisprincipes 
van klassiek ballet.  Bij ballet is heel veel mogelijk, en niet alleen voor meisjes!  
  
Inhoud:  
In deze balletworkshop zetten de kinderen hun eerste voorzichtige balletstappen 
onder leiding van een professionele danseres. Ze maken kennis met de verschillende 
technieken van ballet en leren oefeningen ter bevordering van hun kracht en 
souplesse.  
  
De deelnemers leren:  

 basistechnieken ballet en dans  

 samenspelen  

 opvoeren voor publiek  
  
 

BUIKDANS [6+ 8+ 10+]  
Waan je in 1001 nacht en leer de kunst van het buikdansen. Samen met de docent 
maak je zelf een geweldige choreografie. 
 
Inhoud: 
We werken aan conditie, coördinatie in de ruimte en de kinderen leren samenwerken.  
Het durven dansen en dansplezier zijn belangrijke aandachtspunten tijdens de lessen. 
De eigen creativiteit wordt gestimuleerd doordat de kinderen de gelegenheid krijgen 
om zelf dansen te maken.  
 
De deelnemers leren: 

 basistechnieken van buikdansen 

 samen spelen en samen werken  

 bewegen op muziek  
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DANS 
 

THE STREETS [ 6+ 8+ 10+]  
Heel veel dansvormen zijn op straat geboren. Bedacht en gemaakt vanuit verveling, 
frustratie of passie. Veel videoclips zijn opgenomen in de straten van New York, denk 
aan Alicia Keys, Bruno Mars, Michael Jackson en nog vele anderen. We gaan met 
hiphop, streetdance en freestyle aan de slag en maken “de straten” onveilig. 
 
Inhoud: 
In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de kinderen na een korte opwarming op 
opzwepende muziek aan de slag met streetdance. Het dansen wordt afgewisseld met 
spellen en oefeningen. 
  
De deelnemers leren: 

 dansbewegingen  

 goed naar elkaar te kijken  

 verschillende ritmes te herkennen  
 
 

HIPHOP DANS [6+ 8+ 10+]  
HipHop bevat elementen van zowel breakdance als streetdance maar is vooral 
gebaseerd op freestyle dansen. Oftewel luisteren naar de muziek en daar je eigen 
interpretatie qua bewegingen aan geven. Uiteraard is  hiphop ook gestructureerd in de 
vorm van een choreografie. Hiphop wordt voornamelijk beoefend op kindvriendelijke, 
op hiphop gebaseerde, muziek van nu. 
 
Inhoud: 
In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de kinderen op opzwepende muziek 
aan de slag met hiphop. Het dansen wordt afgewisseld met spellen en oefeningen. 
  
De deelnemers leren: 

 dansbewegingen  

 goed naar elkaar te kijken  

 verschillende ritmes te herkennen 
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DANS 
 

THE SHOW MUST GO ON [6+ 8+ 10+] 
Altijd al in de spotlight willen staan? Dit is je kans! Denk aan High School Musical, 
Grease of Kinderen Voor Kinderen. Stoere moves en stralende danspassen. Vanuit 
show, musical en jazzballet zetten we met z’n allen een te gekke show neer.  
 
Inhoud: 
In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de kinderen na een korte opwarming op 
opzwepende muziek aan de slag met show- musical- en jazzballet. Het dansen wordt 
afgewisseld met spellen en oefeningen. 
  
De deelnemers leren: 

 dansbewegingen  

 goed naar elkaar te kijken  

 verschillende ritmes te herkennen  
 
 
 

SOYOUTHINKYOUCANDANCE  [6+ 8+ 10+]  
Wie kent het mega populaire TV programma So You Think You Can Dance niet? In dit 
programma gaan kandidaten aan de slag met heel veel verschillende dansstijlen. Ook 
in deze workshops staan diverse manieren van dansen centraal: van hiphop tot 
freestyle en streetdance, je gaat heel veel coole dance moves leren!  
  
Inhoud: 
In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de kinderen op opzwepende muziek 
aan de slag met verschillende moderne dansstijlen. Het dansen wordt afgewisseld met 
spellen en oefeningen. 
  
De deelnemers leren: 

 dansbewegingen  

 goed naar elkaar te kijken  

 verschillende ritmes te herkennen  
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MUZIEK EN RITME 
 

DE KLEUTERCARROUSEL [4+ 6+]  
Muziek maken, bewegen,  dansen, zingen en nieuwe ritmes ontdekken: in deze 
workshop ga je samen met een muziekdocente muzikaal aan de slag. Er is veel 
aandacht voor ritme, beweging en het werken met verschillende instrumentjes. 
  
Inhoud:  
Door middel van het zingen van liedjes, het luisteren naar muziek, het spelen op 
instrumenten en beweging worden de kinderen bewust gemaakt van verschillende 
muzikale aspecten.  
  
De deelnemers leren:  

 verschillende liedjes  

 vrij te bewegen en te dansen  

 creatief om te gaan met muziek  
  
 
 
 

SING ALONG [6+ 8+]  
Zing jij ook zo graag? In deze workshop ga je met een zangdocent leren zo goed 
mogelijk te zingen. Je leert ook je op een podium te presenteren en er is veel aandacht 
voor ritme, beweging en het goed gebruiken van je stem.  
  
Inhoud:  
Muzikale workshop met veel aandacht voor het aanleren van verschillende liedjes en 
koorzang. Daarnaast wordt er veel bewogen om tot een spetterende performance te 
komen.  
 
De deelnemers leren:  

 verschillende liedjes  

 vrij te bewegen en te dansen  

 hun stem goed te gebruiken en samenzang 
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MUZIEK EN RITME 
 

DE RAPFABRIEK [8+ 10+]  
In deze rapworkshops maken en performen de kinderen hun eigen raptekst. Door 
middel van muzikale opdrachten gaan de kinderen aan de slag met verschillende 
elementen zoals rhyme, rhythm & flow die natuurlijk niet kunnen ontbreken in een 
goede tekst.  
  
Inhoud:  
In de cursus ‘De Rapfabriek’ schrijven de kinderen zelf hun eigen rapnummers. Bij een 
coole rap hoort ook een gave beat die de kinderen zelf kunnen maken met hun eigen 
klanken of door middel van het gebruiken van verschillende beats uit de PC. Zelf 
teksten schrijven en natuurlijk ook jezelf als rapper presenteren vraagt van de rappers 
serious respect en een enthousiaste performance!  
  
De deelnemers leren:  

 creatief om te gaan met muziek  

 zichzelf presenteren  

 naar elkaar luisteren en samen te werken  
 

WERELDMUZIEK [8+ 10+]  
Laat je meenemen op wereldreis door je mee te laten voeren op de muziek. Laat je 
inspireren en maak met vreemde invloeden jouw eigen lied. 
  
Inhoud:  
Door middel van fysiek spel en dans leren de kinderen luisteren naar verschillende 
ritmes, karakter van muziek, taal en ook het uitdrukken van die verschillen.  Met deze 
invloeden maken kinderen een eigen lied. 
 
De deelnemers leren:  

 het zelf maken van de verschillende ritmes en klanken  

 zichzelf presenteren  

 naar elkaar luisteren en samen te werken  
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BEELDEND 
 

KUNSTENMAKERS [6+ 8+ 10+]  
Elke les beginnen we een met uitleg van werken van bekende kunstenaars die op 
dezelfde manier werken als wij op die dag gaan doen.  
 
Inhoud: 
Tijdens de cursus werken we met heel veel verschillende materialen, zoals bv. met 
verschillende stukken foam, met gips, met allerlei kleine stalen onderdelen, met hout 
enzovoorts. De kinderen zijn vrij om te bedenken wat voor soort kunstwerk ze willen 
maken en laten zich inspireren door het materiaal en door elkaar.  
  
De deelnemers leren: 

 diverse kunststromingen kennen  

 verschillende materialen kennen en daarmee werken  

 creatief en scheppend vermogen te ontwikkelen  
 
 
 

SCHIMMENSPEL [6+ 8+ 10+]  
Het licht gaat uit, de spot gaat aan, de kinderen betreden hun eigen gecreëerde wereld. 
De kinderen creëren hun eigen verhaal en karakters onder leiding van een ervaren 
poppenspeler. Alles is maakbaar, de kinderen bedenken het verhaal, maken de poppen 
en presenteren hun eigen verhaal.  
 
Inhoud: 
De kinderen leren goed naar elkaar te luisteren en te kijken. In de lessen leren de 
kinderen spelenderwijs hoe een verhaal zich ontwikkeld en hoe je een verhaal kunt 
overbrengen. Ze leren om de transformatie van idee naar een tastbaar eindresultaat te 
maken. 
 
De deelnemers leren: 

 kennismaken met schimmenspel 

 het maken van schimmenpoppen 

 het fysiek zichtbaar maken van een idee aan anderen 
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BEELDEND 
 

PROJECT RUNWAY [8+ 10+]  
Wil jij wel eens in de huid van een modeontwerper kruipen?  
Hoe zou het zijn om zelf kleding te bedenken en wat is daar allemaal voor nodig? 

Inhoud: 

In deze cursus ga je samen brainstormen over trends en modemerken. Je leert je eigen 

dessins te ontwerpen en je gaat door middel van collages sfeerborden maken. Aan het 

eind van de cursus ga je met je eigen modeontwerpen naar huis. 

De deelnemers leren: 

 diverse modetrends ontdekken 

 werken met verschillende materialen 

 creatief en scheppend vermogen te ontwikkelen 

 samenwerken 
 

 
 

BOEKBINDEN [8+ 10+]  
Met al die laptops, Ipads en e-readers om je heen vergeet je soms hoe fijn het is om een 
echt papieren boek in je handen te hebben. Helemaal als je dat boek zelf hebt 
gemaakt! Boekbinden is een van de oudste ambachten uit de geschiedenis. In 
bibliotheken en musea vind je vaak supermooie handgebonden boeken van wel 
honderden jaren oud. 
 
Inhoud: 
In deze workshop maak jij je eigen handgebonden boek. En wie weet wordt jouw boek 
over honderd jaar ook ergens tentoongesteld! 
 
De deelnemers leren: 

 basisvaardigheden van het boekbinden 

 werken met verschillende materialen 

 creatief en scheppend vermogen te ontwikkelen 
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TAAL 
 

POETRY SLAM [8+ 10+]  
In een poetry slam (naar Engels, to slam = smijten, slaan) dragen dichters hun 
gedichten voor aan elkaar. In deze workshops leer je gedichten schrijven vanuit je eigen 
belevingswereld èn ook voordragen. Door middel van schrijf- en spelopdrachten leren 
de kinderen zich te uiten via spoken word.  
  
Inhoud:  
In de lessen ‘Poetry Slam’ leren de kinderen hun eigen gedichten schrijven en deze 
voor te dragen in een performance.  
 
De deelnemers leren:  

 creatief om te gaan met taal  

 zichzelf presenteren  

 naar elkaar luisteren en samen te werken  
 
 

TOVEREN MET WOORDEN [10+]  
Houd je van schrijven èn van knutselen? In deze cursus gebruiken we taal net zoals klei 
of lego, als materiaal waar je mee kunt goochelen.  
  
Inhoud:  
In deze cursus ga je woorden breken, knippen, plakken en van gebruikte woorden 
nieuwe gedichten maken. Je gaat ook aan de slag met stempelletters en zelfs met 
echte typemachines 
Van je mooiste gedichten maak je bijvoorbeeld een verjaardagskalender of posters en 
de laatste les sluiten we af met een echte expositie. 
 
De deelnemers leren:  

 op een creatieve manier omgaan met taal en gedichten 

 werken met verschillende materialen 

 creatief en scheppend vermogen te ontwikkelen 
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SPORT EN SPEL 
 

KINDERYOGA [4+ 6+ 8+ 10+]  
Houd je van bewegen en wil je nóg leniger worden? Doe mee met kinderyoga en leer de 
basishoudingen en  natuurlijk doen we ook veel leuke yogaspellen! 
  
Inhoud:  
Kinderyoga is een mix van lekker bewegen, plezier en aandacht. Al op heel jonge 
leeftijd kun je spelenderwijs je zelfvertrouwen, concentratie en immuunsysteem 
versterken, een sterk & soepel lichaam behouden, leren over lichaamsbewustzijn en 
het uiten van je gevoelens. 
  
De deelnemers leren: 

 basishoudingen Yoga 

 fysieke bewustwording  

 ademhalingsoefeningen 
  
 

CAPOEIRA [6+ 8+ 10+]  
Houd je van dansen? Maar wil je ook muziek maken en zingen? En wil je ook graag 
acrobatische toeren uithalen? En zou je jezelf wel wat beter willen kunnen verdedigen? 
Liefst alles tegelijk? Kom dan meedoen met de capoeira les!  
  
Inhoud:  
Capoeira is een spel, vaak omschreven als een Braziliaanse vecht-dans. De kinderen 
gaan aan de slag met de basisprincipes van deze dans en met Braziliaanse 
muziekinstrumenten. De capoeiraworkshop is een fysieke en een hele gevarieerde 
workshop.  
  
De deelnemers leren: 

 basistechnieken acrobatiek  

 samenwerken en samenspelen  

 fysieke bewustwording  
  
 
 
 




