Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 25,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
2676 XH Maasdijk
0174-512628

De Aventurijn
Tuindersweg 52
2676 BJ Maasdijk
0174-514355

Kwest, Kris Kras
Prinsenlaan 11
2676 VN Maasdijk
0174-517614

In het schooljaar 2018-2019 organiseert Het Kompas en
de Aventurijn samen met Westland Cultuurweb naschoolse
cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
MAASDIJK

Muziekoerwoud

Woop loop!!

Een verhaal waarin instrumenten worden voorgesteld en waarin uiteindelijk geleerd wordt dat samenspelen veel mooier is dan spelen alleen!

Muziek is net een blokkendoos, je kan alles stapelen! Ervaar het zelf met een loopstation
en bouw laagje voor laagje een muziekstuk op. Ontdek nieuwe, gekke geluiden en hoor
hoe het dan toch muziek wordt.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Donderdag 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12, 20-12
14:45-15:45 uur
2 t/m 4
De Aventurijn

door:

Muziekmeesters WL

Donderdag 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12, 20-12
15:45-16:45 uur
5 t/m 8
De Aventurijn

De Knipkunstenaar

Kijken als een bij

Kun je heel goed knippen? Anders leer je het hier wel! Wil je de mooiste kunstwerken maken van glimmend
materiaal? Of juist heel mooie kleuren en prints combineren? Of wil je juist een kunstwerk maken dat je aan
wilt raken om te kunnen voelen? Kom en geef je op!

Wil je heel goed leren kijken en tekenen? Houd je van bloemen, bijen en vlinders? Dan gaan
we met een loep op ontdekkingstocht en leer ik je ook nog hoe mooi je kunt werken met
aquarelverf. Je leert ook alles over kleuren mengen, want we maken van 3 kleuren wel
100 kleuren!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
14:45-15:45 uur
1 t/m 4
Het Kompas

door:

Atelier Angela
Fehrmann

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
15:45-16:45 uur
5 t/m 8
Het Kompas

Huppeldepup de zeurkous

De vloer op!

Ben je gek op voorlezen en verhalen over elfjes en kabouters die avonturen beleven? Ben je dol op
verkleden? En vind je het leuk om samen met andere kinderen te springen en te dansen? Geef je dan op
voor de toneellessen. Met elkaar gaan we een echte toneelvoorstelling maken.

Sta je graag op het toneel of wil je graag leren dat er van alles kan en mag op het toneel,
en wil je je lekker uitleven in creativiteit? Kom dan naar de lessen ‘De vloer op’!
We gaan 6 weken lang met elkaar al improviserend leuke, gekke, ontroerende en
spannende toneelscènes maken.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
14:45-15:45 uur
1 t/m 4
De Aventurijn

door:

Spring Cultuur Pr.

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
15:45-16:45 uur
5 t/m 8
De Aventurijn

Lipdub

Lipdub

Bij een reeks van meerdere keren een uur les werkt de groep aan één lipdub waarin ze leren dansen,
playbacken, acteren en samen te werken. Ze letten op hun uitstraling, presentatie en het vertellen van
het verhaal. Zodat ze aan het einde van de reeks de geoefende lipdub als een echte clip kunnen opnemen. De docent monteert het en stuurt het filmpje naar jou toe. Zo heb je een leuk aandenken aan deze
toffe workshop!

Bij een reeks van meerdere keren een uur les werkt de groep aan één lipdub waarin ze
leren dansen, playbacken, acteren en samen te werken. Ze letten op hun uitstraling,
presentatie en het vertellen van het verhaal. Zodat ze aan het einde van de reeks de
geoefende lipdub als een echte clip kunnen opnemen. De docent monteert het en stuurt
het filmpje naar jou toe. Zo heb je een leuk aandenken aan deze toffe workshop!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Maandag 27-5, 3-6, 17-6, 24-6, 1-7, 8-7
14:45-15:45 uur
3 t/m 5
Het Kompas

door:

Dance Innovation

Maandag 27-5, 3-6, 17-6, 24-6, 1-7, 8-7
15:45-16:45 uur
6 t/m 8
Het Kompas

