Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 20,Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen!
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent
één of meerdere van deze cursussen te betalen, kunt u hierover
contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?
Meld je aan via
naschoolscultuuraanbodmaasdijk@hotmail.com
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO? Neem contact op met Piny Fiers via kriskras@stichtingkwest.nl

Kunst na School
Het Kompas
Trompstraat 5
Maasdijk
T 0174 512 628

De Aventurijn
Tuindersweg 52
Maasdijk
T 0174 514 355

Kwest, Kris Kras
Prinsenlaan 11
Maasdijk
T 0174 517 614

In het schooljaar 2017-2018 organiseert Het Kompas en
de Aventurijn samen met Westland Cultuurweb naschoolse
cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
MAASDIJK

In op de grond en in de lucht

Speksteen voor sterke jongens en meisjes

Je wordt meegenomen in een boeiend verhaal over reigers, vlinders, vissen, eekhoorntjes en mollen. Je maakt elke les een kunstwerk. De ene keer van piepschuim dan weer met verf. Je gaat boetseren, plakken, knippen, prikken, verven en stempelen. Van alle gemaakte kunstwerken maken we
een mooie tentoonstelling. Wie nodig jij uit om je kunstwerken te komen bewonderen?

Juliette vertelt over kunst uit steen en laat daarbij een heleboel inspirerende voorbeelden zien.
Kies een steen en bedenk wat je gaat maken. Zoals de beroemde kunstenaar Micheanglo
al zei: ‘Het kunstwerk zit al in de steen, je moet het er alleen uithalen’. We gaan zagen, vijlen,
schuren, boren en polijsten. Met extra materialen maak je er een hedendaags kunstobject van.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Donderdag 7-9, 14-9, 21-9, 28-9, 12-10, 26-10
14:45-15:45 uur
1 t/m 3
Het Kompas

door:

Atelier Kaas

Donderdag 7-9, 14-9, 21-9, 28-9, 12-10, 26-10
15:45-16:45 uur
6 t/m 8
Het Kompas

Alles is een sprookje

Stage ﬁghting / stunt

Prinsen en Prinsessen. Ridders en jonkvrouwen, draken en elfen. Opeens speel je een rol, ben je
iemand anders. Ga jij het avontuur aan? Geef je dan nu op voor de cursus ‘Alles is een sprookje’ van
Theaterschool Koperen Kees.

In deze stoere cursus leren kinderen vechten. Niet echt vechten natuurlijk, maar zoals
dat in het theater gebeurt. Hoe kan je spelen alsof je vecht en elkaar helemaal niet pijn
doen?

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Dinsdag 24-10, 31-10, 7-11, 14-11, 21-11, 28-11
14:45-15:45 uur
1 t/m 6
De Aventurijn

door:

Koperen Kees

Dinsdag 24-10, 31-10, 7-11, 14-11, 21-11, 28-11
15:45-16:45 uur
7 t/m 8
De Aventurijn

Show/musical/dans

Streetdance
Streetdance is een stoere dansstijl. Er word lekker gedanst op de muziek van nu!

Deze workshop is meer dan dans alleen, op swingende musical liedjes maken wij leuke danspassen
maar ook ben je bezig met mimiek, drama en toneel. Goed voor de uitdrukkingsvaardigheden
maar ook motoriek en creativiteit worden gestimuleerd. In deze les is er veel vrijheid voor de
fantasie van de leerling en zal de docent een leuke musical choreograﬁe op maat maken.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Donderdag 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2
14:45-15:45 uur
6 t/m 8
Het Kompas

door:

Dance Innovation

Donderdag 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2
15:45-16:45 uur
3 t/m 5
Het Kompas

De Muziekkast

Leer jezelf begeleiden op een ukulele.
Ukulele’s zijn populair, kindvriendelijk en makkelijk te bespelen. De kinderen leren in een groep van
maximaal 15 leerlingen in een korte tijd diverse akkoorden, waarmee ze al snel wat liedjes van de radio
kunnen spelen. Ze leren de ukulele stemmen, goed vast te houden en de begintoon te spelen. Er wordt
naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

‘Zingen, luisteren, Spelen op instrumenten, noteren van muziek, componeren van
muziek en bewegen op muziek’ Alle zes de vakdomeinen van muziek komen aan bod.
Zingen, luisteren naar muziek, spelen op instrumenten, noteren van muziek, componeren van muziek en bewegen op muziek.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Maandag 12-3, 19-3, 26-3, 9-4, 16-4, 23-4
14:45-15:45 uur
4 t/m 8
De Aventurijn

door:

De Muziek Mees

Fashionlab

Maandag 12-3, 19-3, 26-3, 9-4, 16-4, 23-4
15:45-16:45 uur
1 t/m 5
De Aventurijn

Kunstlab

Hou jij niet van saaie dingen en vindt je het leuk om zelf creaties te bedenken en te maken? Bij
Fashionlab leer je hoe je een eigen moodbord maakt, ontwerp en maak je zelf Fashion accesoires
van o.a. stof, vilt, wol en knopen. Van sieraden tot een tas of een hoofdversiering, bij Fashionlab
kan je het allemaal maken!

Werken met houtskool, ecoline, klei en diverse soorten verf, maar niet met geijkte voorbeelden en juist met gekke, ongebruikelijke materialen? Dat kan in het Kunstlab. Het leukste is
om zelf een combinatie te bedenken van diverse technieken. Kom, leer, experimenteer en
leef je uit in het Kunstlab! Hier kun je eindeloos ontdekken, experimenteren en creëren!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Donderdag 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 28-6, 5-7
14:45-15:45 uur
4 t/m 8
Het Kompas

door:

IETS Creatief

Donderdag 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 28-6, 5-7
15:45-16:45 uur
1 t/m 3
Het Kompas

