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Wat heeft h19 Centrum voor de Kunsten  te bieden aan de basisscholen in Oosterhout en 
omgeving? 

 
Cultuur is van ons allemaal. Het zit diep geworteld in ons mens zijn en is een belangrijk 
onderdeel van onze ontwikkeling. Cultuur beoefenen leert ons allerlei trucjes over omgaan 
met elkaar, respecteren van elkaars creaties en gedachten en het leert je een eigen mening 
te vormen over wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt. Dat alles maakt cultuureducatie zo 
ontzettend belangrijk.  
Daarom biedt h19 ook komend schooljaar weer allerlei nieuwe ervaringen voor leerlingen in 
het primair onderwijs. Om het kiezen niet té moeilijk te maken, zit in dit document slechts 
een selectie. 
 
Neem gerust contact met ons op als je: 
 

 zelf ideeën hebt en mogelijkheden zoekt 

 op zoek bent naar creatieve uitvoerders  

 graag thematisch iets wil  

 of juist meerdere workshops binnen 1 discipline 

 ondersteuning bij de eindmusical 

 het maken van een vette presentatie 

 of meer wil weten over een specifiek onderwerp 
 
 
Naast het aanbod voor in de klas, zijn we er ook om juffen en meesters te ondersteunen en 
adviseren in hun zoektocht naar cultuureducatie. Dit doen we op allerlei manieren. 

 
 Bij advies en ondersteuning vanuit h19 kun je denken aan: 
 

 teamtrainingen en individuele begeleiding van leerkrachten 

 kadertrainingen voor leerkrachten 

 begeleiding in het proces van de Cultuurloper 

 het begeleiden van methodes, zoals bijvoorbeeld  ‘Moet je doen’ 

 werken aan presentaties en voorstellingen  

 opzetten van projectweken en themaweken 

 ondersteuning bij het aanvragen van subsidies 

 ondersteuning bij het ontwikkelen van een beleidsplan cultuureducatie 

 ontwikkelen van lesbrieven 

 in samenwerking met de school projecten op maat ontwikkelen 

 organisatie van jubilea, afscheidsfeesten en/of andere schoolfestiviteiten 
 

Al het aanbod wat hierna te bekijken is en voorzien is van een *, kan ook in een serie lessen 
worden gegeven. Er wordt dan diepgang aangebracht, waardoor de workshop wordt 
uitgebreid. Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de duur van de lessenreeks. 
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Daarnaast kan bij elke workshop een educatief programma worden geleverd, waar je als 
docent in de klas mee aan de slag kan. Voorafgaand of juist na de workshop. Ook is er de 
mogelijkheid voor het organiseren van een excursie bij het betreffende onderwerp.  
De mogelijkheden zijn eindeloos..  
Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden. 

 
 

h19 werkt voor haar projecten samen met lokale partners. Denk aan BOCK, Theek 5 en 
Productiehuis Pannehoef. Samen kijken we wat het beste past bij het project en op welk 
podium dit het best tot zijn recht komt. Durf dus gerust over de muren en hekken van de school 
te kijken om een prachtig resultaat te boeken. Voor educatieve activiteiten in de school maar 
ook daarbuiten! Wij kijken graag mee en ondersteunen waar we kunnen. 
 
 
Tot ziens in het komende schooljaar! 
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Alle danslessen zijn bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met dans volgens een gekozen 
thema. Indien het gewenst is dat er toegewerkt wordt naar een presentatie voor een viering of 
voorstelling, kan een 2e les besproken worden waarin de elementen uit les 1 in choreografie gezet 
worden. Deze choreografie wordt ingestudeerd en gerepeteerd door de dansdocent van h19. 
U ontvangt een CD met de muziek van de choreografie voor de voorstelling. 
 
Indien de school geen geschikte ruimte heeft om de dansles te volgen, kan de danszaal van h19 
besproken worden. 
 

Aanbod Dans groep 1 en  2 

 
Heksensoep en toverdrank, groep 1, 2 en 3 
Heksen en tovenaars zijn sprekende figuren uit de sprookjeswereld. Rondom dit thema 
wordt tijdens 1 of 2 twee lessen gedanst. De leerlingen maken kennis met dans gerelateerd 
aan een magische wereld. Het prentenboek ‘Platvoetje’ van Ingrid en Pieter Schubert 
wordt gebruikt als inspiratiebron voor deze dansles(sen).  
Tijdsduur: 1 of 2 lessen van 60 minuten 
Kosten:€ 55,- per les 
 
Kabouters,  groep 1 en 2 
Kabouters marcheren door het bos en hebben veel te doen; hout hakken, stoepje vegen, bessen 
plukken. Ze springen over de takken in het bos en hebben veel plezier met elkaar. Als het donker wordt 
dansen ze bij het kampvuur voor elkaar en met elkaar en hebben veel lol. 
Tijdsduur: 1 uur 
Kosten:€ 55,- per les 
 

Circus, groep 1 t/m 4* 
Acrobaten, koorddanseressen, dieren en clowns. Ze komen allemaal 
voorbij in het circusproject. Alle kinderen leren de verschillende 
vaardigheden van de artiesten en treden daarna voor elkaar op in een 
heuse circusvoorstelling. De leerlingen mogen verkleed in de les komen. 
Het niveau van de les voor 3,4 ligt hoger dan voor 1,2 in m.n. de artiesten, 
acrobaten en de circusdirecteur. 

             Tijdsduur:1 uur  
Kosten € 55,- per les 
 
Dierendag, groep 1 t/m 4 
Als de dieren het een dagje voor het zeggen zouden hebben…………..Visje Nemo zou het wel weten! Dan 
zou hij op bezoek gaan bij allerlei andere dieren waar hij normaal gesproken niet bij kan komen. Bij de 
kikkers in de plas, het paard in de wei, de tijgers in het bos of bij de vogels in de lucht. In een leuk 
dansverhaal komen de kinderen in aanraking met bewegingen van verschillende dieren. Eigenlijk blijkt 
steeds dat het visje niet tevreden is en meer wil ontdekken. Of het goed afloopt? Zeker wel, bovendien 
leert het visje Nemo het spreekwoord kennen: Oost, west, thuis, best! 
Tijdsduur: 1 uur;  
Kosten: € 55,- per les 

 
             Dans in de Kinderboekenweek, groep 1 t/m 5* 
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De Kinderboekenweek is van woensdag 4 oktober tot zondag 15 oktober 2017. In de dansles zal 
inhoudelijk verwezen worden naar het thema van de Kinderboekenweek: “Griezelen; gruwelijk eng” 
In deze les wordt gedanst rond fantasiewezens, figuren en dieren die er net zo eng uit kunnen zien als je 
zelf wilt. De wezens beleven een spannend avontuur. De les is aangepast aan het niveau van de groep 
d.w.z. dat de kleuters andere wezens dansen dan groep 5. Het wordt steeds spannender natuurlijk!! 
Ook zal in de les in groep 3, 4 en 5 de nadruk liggen op samenwerking waardoor een fantasiewezen ineens 
wel 2 of 3 hoofden en veel armen of benen kan hebben!! 
Tijdsduur:  1 uur 
Kosten:€ 55,- per les 
 

 
Bijna vakantie, groep 1 t/m 8* 
De zomervakantie komt eraan! Wie gaat er allemaal op vakantie en waar naartoe? Frankrijk, Spanje, Italië, 
Griekenland of wordt het misschien Turkije? Ieder land heeft zijn eigen dansen en om in de vakantiesfeer 
te komen worden er drie landen gekozen. Geen suffe volksdans maar swingende werelddans geschikt 
voor alle groepen van de basisschool.  
Tijdsduur:  1 uur 
Kosten: € 55,- per les 

 
 
Landenproject, groep 1 t/m 8* 

Tijdens dit project, dat eventueel gebruikt kan worden voor de hele 
school, behandelt elke leerkracht met zijn groep een land. De leerlingen 
verzamelen allerlei informatie, maken verslagen/werkstukken, kunnen 
presentaties geven of een tentoonstelling inrichten voor medeleerlingen, 
ouders en belangstellenden. Vanuit H19 krijgt dit schoolproject een extra 
dimensie doordat er dansworkshops door een docent worden verzorgd. 
De danslessen kunnen resulteren in een voorstelling. 
Groep 1 en 2 : Nederland, Duitsland 

Groep 3 : Italië 
Groep 4 : Frankrijk 
Groep 5 : Indonesië 
Groep 6 : Spanje 
Groep 7 : Griekenland 
Groep 8 : Turkije  
(In overleg is wijziging van landkeuze mogelijk.) 
Kosten: € 55,- per uur per les, inclusief projectmap 

 
 
Aanbod Dans groep 3 en 4 
Heksensoep en toverdrank, groep 3: zie aanbod groep 1 en 2  
Pietenswing, groep 3: zie aanbod groep 1 en 2  
Circus, groep 3 en 4: zie aanbod groep 1 en 2   
Dierendag, groep 3 en 4: zie aanbod groep 1 en 2   
Dans in de Kinderboekenweek, groep 3 en 4: zie aanbod groep 1 en 2   
Bijna vakantie, groep 3 en 4: zie aanbod groep 1 en 2   
Landenproject, groep 3 en 4: zie aanbod groep 1 en 2   
 
Geheime beroepen (over geheimagenten en superspeurneuzen), groep 3 en 4 
Sommige mensen hebben een heel spannend beroep. Zij zijn altijd bezig met geheimen en het ontrafelen 
daarvan. Het zijn de geheimagenten, superspeurneuzen, spionnen en detectives. Hun eerste taak is het 
sporenonderzoek. In deze les worden alle lichaamsdelen gebruikt om sporen mee te maken. De les is erg 
actief en spannend.  
- Optie 1: Tijdsduur: 1 lesuur; Kosten:€ 55,- per les 
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- Optie 2; Tijdsduur: 2 lesuren;Kosten:€ 110,- per les 
 
Ridder Joris en de draak, groep 3 en 4 
Ridders en jonkvrouwen spreken erg tot de verbeelding. De leerlingen beelden dansend het verhaal uit 
van Ridder Joris die een jonkvrouw redt uit de klauwen van een draak. In de lesmap staat een beschrijving 
hoe men op eenvoudige wijze een drakenmasker kan maken. Tijdens de dansles wordt op een bijzondere 
wijze kennisgemaakt met de heldendaden van ridders. 
Tijdsduur:  1 uur; Kosten:€ 55,- per les 
 
Herfst, winter, lente en zomer, groep 3 en 4 
In overleg met de leerkracht komt de dansconsulent 1, 2, 3 of 4 keer in het jaar in de groep. De leerlingen 
maken kennis met dansen rondom de seizoenen en met een dansattribuut. Tijdens iedere bijeenkomst 
zal één van de danselementen lichaam, tijd, ruimte en kracht extra worden belicht. De seizoenen worden 
met hun specifieke kenmerken gekoppeld aan beweging en dans.  
Tijdsduur:  1, 2, 3, of 4 uur; Kosten: € 55,- per uur per les 
 
Water, aarde, lucht en vuur, groep 4 en 5  
Een dansproject rondom de vier natuurelementen water, aarde, lucht en vuur. In vier, wekelijks 
aaneengesloten, danslessen komen de elementen apart aan bod maar juist ook in samenwerking met 
elkaar. De laatste les wordt afgesloten met een verhaal (hoor/reactiespel) waarin de elementen elkaar 
steeds weer op verschillende manieren beïnvloeden. 
Tijdsduur:  4 lessen van 1 uur 
 Kosten: € 220,-per 4 lessen 
 
Het Carnaval der Dieren, groep 3 en 4  
Kijk, daar is het carnaval met beestenspul van overal op de maat van muziek van Camille Saint-Saëns. 
Op zijn muziek leren de leerlingen luisteren naar, en te dansen op, de muziek voor verschillende dieren. 
De leerlingen leren dat de bewegingen van de dieren passen bij de muziek en gebruiken deze typische 
dierbewegingen in het dansen zodat in les 2 “het carnaval der dieren” echt gedanst en opgevoerd kan 
worden. Voorafgaand aan de eerste les luisteren de kinderen al naar de muziek en proberen te raden 
welk dier bij welke muziek hoort. 
Tijdsduur:  2 lessen van 1 uur 
Kosten:€ 110,- per 2 lessen  

 
 
Het oude kasteel, groep 4 en 5 
In een oud kasteel gebeuren vreemde dingen. Dit dansproject gaat over beelden die tot leven komen van 
de geesten die ooit in het kasteel geleefd hebben. 
Concentratie en inlevingsvermogen worden in deze les geoefend. 
Tijdsduur:   1 uur 
Kosten: € 55,- per les 

 
 

 
 

Aanbod Dans groep 5 en 6 

 
Dans in de Kinderboekenweek, groep 5: zie aanbod groep 1 en 2   
Water, aarde, lucht en vuur, groep 5: zie aanbod groep 3 en 4 
Bijna vakantie, groep 5 en 6: zie aanbod groep 1 en 2   
Landenproject, groep 5 en 6: zie aanbod groep 1 en 2   
Het oude kasteel, groep 5: zie aanbod groep 3 en 4   
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Van solo tot kwartet, groep 5 en 6 
Vanuit een spel van 64 speelkaarten komen de leerlingen tot beweging en dans. Door middel van gekozen 
speelkaarten experimenteren de leerlingen met dansbewegingen. Tijdens deze lessen worden de 
danselementen lichaam, ruimte, tijd en kracht gebruikt als uitgangspunt.  
Tijdsduur:  1 lesuur 
Kosten:  € 55,- per les 
 
Hercules, groep 5  
Een dansproject bestaande uit een voorbereidende les door de leerkracht en vervolgens een dansles van 
60 minuten, die wordt gegeven door de dansdocent van H19. Hercules wordt door heel Europa afgebeeld 
in beelden en schilderijen, op pleinen en in musea. Hercules is een tot de verbeelding sprekend figuur uit 
de Griekse mythologie.  Tijdens dit project nemen we als onderwerp: de 12 opdrachten die Hercules 
moest uitvoeren om zijn onsterfelijkheid te behouden. Tijdens deze dansworkshop komen de leerlingen 
tot een spannende choreografie. 
Tijdsduur:  1  lesuur 
Kosten: € 55,- per les 

 
            Voorzetsels, groep5 
            In dit project dansen de leerlingen met stoelen waarbij op creatieve wijze de voorzetsels worden   
            geoefend in de woordenreeks; boven, onder, naast en voor, over, achter en ga zo maar door. Bij, tegen   
            tussen en op, ik ken het hele rijtje nu al uit m’n kop! Tevens worden er allerlei manieren uitgevonden om     
            met de stoel te dansen. (op welke manieren zijn deze neer te zetten en hoe kan ik daarbij bewegen) 
            Tot slot bedenken we samen in 2 groepen een choreografie die de kinderen aan elkaar laten zien. 
            Dit project is ook prima geschikt als voorbereiding voor een maandviering. 
            Tijdsduur:  1  lesuur 
            Kosten: € 55,- per les 
 

De modeshow, groep 6* 
Zet op, trek aan, sla om, verberg, onthul, stap in, draai om. De nieuwe 
modelijn wordt gepresenteerd. Modellen lopen over de catwalk en laten 
zich van alle kanten zien. Strak, bizar, feestelijk, uniform, extravagant, 
enzovoort. Kleding kan bepalend zijn voor de manier waarop iemand zich 
beweegt. Expressie en persoonlijke creativiteit zijn belangrijke elementen 
tijdens deze workshop. De leerlingen komen in aanraking met styling, 
typering en de tegenstelling tussen doorsnee en extravagant.  

 
 

Tijdsduur:  1 of 2 lesuren 
Kosten: € 55,-   per les of € 110,- per 2 lessen 

 
Sport en dans, groep 6 
Sport neemt een belangrijke plaats in onze cultuur en maatschappij in. Iedere leerling heeft te maken met 
sport en sportactiviteiten. Sport wordt in de kunsten uitgebeeld in sculpturen en afgebeeld in schilderijen 
en foto’s. Maar sport is ook uit te beelden in dans. Tijdens de dansles maken de leerlingen kennis met 
dans, waarin sportbewegingen als uitgangspunt worden gebruikt.  
Tijdsduur:  1  lesuur 
Kosten: € 55,- per les 
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Schrijver in de Klas, groep 1 t/m 8 

Kinderboekenschrijver Eus Roovers komt in de klas. In de interactieve les 
tovert hij met woorden. Plezier in schrijven, het gebruik van de eigen fantasie 
en spelen met taal staan daarbij centraal. Eus geeft aansprekende 
voorbeelden en begeleidt de leerlingen bij het zelf schrijven van een kort 
verhaal of gedicht, dat hij vervolgens klassikaal bespreekt. Ook leest Eus voor 
uit eigen werk en beantwoordt hij alle vragen.  
Tijdsduur:  groep 1/2: 30 minuten; groep 3 t/m 8: een uur 
Kosten:   € 55,- per lesgroep 
 

 
De schatkist van de bibliotheek, groep 5 en 6 (Een samenwerkingsproject van Theek5 en h19) * 
De leerlingen brengen een bezoek aan de bibliotheek. Daar krijgen ze een korte inleiding over Theek5, 
waarna ze met schrijver Eus Roovers op speurtocht gaan in de bibliotheek. Ze moeten per groepje zinnen 
en woorden uit willekeurige boeken halen. Eus noteert de gekozen zinnen en woorden op een groot vel 
papier. De leerlingen nemen die zinnen en woorden mee naar school. In een volgende bijeenkomst (een 
week later op school) gaan de leerlingen onder begeleiding van Eus Roovers met die zinnen en woorden 
aan de slag. Aan het einde van de les worden de verhalen en gedichten  voorgelezen. Daarna volgt ook 
nog een ‘tentoonstelling’ van de geschreven teksten in bibliotheek Theek5. 
Tijdsduur:   2, 5 uur (1 uur in Theek5 en 1,5 uur op school) 
Kosten:  € 140,- per lesgroep 
 
Humor voor beginners, groep 5 t/m 8 
Schrijver Eus Roovers geeft in een uur een performance vol humor en 
aanstekelijk enthousiasme. Op komische wijze maken de leerlingen 
kennis met de verschillende soorten, stijlen en vormen van humor. 
Ook gaan ze zelf aan de slag met het schrijven van een grappige tekst. 
Uiteraard mag er gedurende de les uitgebreid worden gelachen.  
Tijdsduur:   1 uur 
Kosten:   € 55,- per lesgroep 
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Kleuters en muziek, groep 1 en 2 
De kinderen zitten in het eigen lokaal (of in een speellokaal) in een kring. Ze maken kennis met 
verschillende muziekinstrumenten, waarop ze mogen spelen. Ook zingen ze en bewegen mee op de 
muziek. Hoofddoelstelling is dat kinderen kennismaken met diverse werkvormen in de muziek: muziek 
maken (zingen en spelen), luisteren naar muziek, bewegen op muziek, spreken over muziek, niet 
alledaagse muzikale werkvormen (muziek voelen, zien). Daarnaast leren de kinderen de parameters 
hoog/laag, hard/zacht en kort/lang benoemen. 
Tijdsduur:   Twee lessen van 45 minuten 
Kosten:   € 110,- per lesgroep 
 
Meedoen met muziek voor kleuters, groep 1 en 2 (concert voor kleuters) 

Twee muzikanten willen graag muziek maken, maar ze zijn elkaar steeds 
kwijt. Daarom spelen ze eerst maar om de beurt. Als ze elkaar hebben 
gevonden, ontdekken ze dat het veel leuker is om samen te spelen en te 
zingen. Als de zaal vol kinderen dan ook nog eens gaat meedoen, en er 
zelfgemaakte instrumenten bij worden gebruikt, is het muziekfeest 
compleet. In de voorstelling van 50 minuten, in theater De KluiZ, maken de 

leerlingen kennis met diverse muziekinstrumenten. Voorafgaand studeren ze op school de liedjes in. Ook 
maken de leerlingen op school zelf instrumenten - die tegen een stootje kunnen – en deze instrumenten 
worden tijdens het concert gebruikt. 
Tijdsduur:   concert van 50 minuten 
Kosten:   € 110,- per lesgroep; eventueel voorafgaande les(sen) op school: € 55,- per uur 
 
Da’s wel, Dis-ney, groep 1 en 2 (concert voor kleuters) 
Tijdens het concert van 50 minuten – in Theater De KluiZ – maken de 
leerlingen kennis met een aantal Disney-liedjes. Ze zingen mee met 
bekende teksten en reageren op een dirigent. Wanneer twee 
muzikanten gaan musiceren met de kinderen ontstaat het idee om 
allerlei Disney-liedjes te spelen. Tussendoor zijn er vermakelijke 
muzikale grappen en grollen. Natuurlijk doen de kleuters flink mee met 
zang, klank en beweging. Maximaal aantal leerlingen per concert: 30 
leerlingen. 
Tijdsduur:   1 uur 
Kosten:   € 110,- per lesgroep. 
Eventuele voorafgaande lessen op school € 55,- per lesgroep per uur, eventueel benodigde materialen in 
overleg met de consulent muziek 
 
De vier jaargetijden, groep 1, 2 en 3 * 
Muzikale themalessen rondom herfst, winter, voorjaar en zomer. Vier keer komt een docent muziek op 
school. Hij of zij zingt en musiceert samen met de leerlingen. De leerlingen leren hoe de sfeer van de 
verschillende seizoenen vertaald kan worden in geluid en muziek. 
Tijdsduur:   4 lesuren 
Kosten:  € 220,- per lesgroep 
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            De muziekfabriek, groep 3 en 4 

Met zelfgemaakte instrumenten spelen de leerlingen begeleidingen bij 
aangeboden liedmateriaal. Een lespakket met handleidingen voor het 
maken van instrumenten, liedjes met kant-en-klare begeleidingen voor 
de zelfgemaakte instrumenten en instrumentale begeleidingen op cd. 
De leerlingen maken zelf hun instrumenten en daarmee muziek. 
Doordat de leerlingen met hun ‘eigen’ instrument musiceren, wordt hun 
betrokkenheid bij muziek vergroot. 
Tijdsduur:  3 lesuren 

          Kosten:   € 165,- per lesgroep, inclusief lespakket en cd 
 
H19 Sprookjesconcert, groepen 3, 4, 5  
In theater De KluiZ geeft H19 een concert, waarbij korte sprookjes worden voorgelezen en de musici in 
woord en gebaar de sprookjes tot leven laten komen. De leerlingen kunnen het concert verkleed 
bijwonen. De leerlingen ervaren hoe de sfeer van verschillende sprookjes muzikaal vertaald kan worden. 
Tijdsduur:   Het concert duurt 50 minuten  
Kosten:   € 5,50 per leerling  
(Het concert vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen) 
 
 
Daar zit muziek in, groep 5 en 6 

Een serie lessen, waarbij het luisteren naar muziek centraal staat. Allerlei 
aspecten van  geluid, muziek, composities en musiceren komen aan bod. 
Maar naast het luisteren en de theorie is er ook aandacht voor het zelf 
muziek maken. 
De leerlingen krijgen inzicht in muzikale structuren, compositie en andere 
facetten van muziek. 
Tijdsduur:  3 lesuren 
Kosten:  € 165,- per lesgroep 

  
Schoolconcert Spelen met Pop, groep 6 
Muzikanten van H19 maakt samen met de leerlingen van groep 6 muziek. Tijdens het 50 minuten durende 
concert worden de leerlingen meegenomen op een muzikale reis door de wereld van de popmuziek, 
waarbij bijna alle popstijlen de revue passeren. Middels een lesbrief worden de leerlingen voorbereid op 
het concert, waarbij hun inbreng onontbeerlijk is. 
Tijdsduur:   concert van 50 minuten 
Kosten:   € 6,25 per leerling per concert 

 

Project: Blaasmuziek is Chill, groep 5/6 (eventueel groep 7) 

Korte beschrijving:  de leerlingen maken op een actieve manier kennis met blaasmuziek, ritme, dans, 

emotie en blaasinstrumenten. In de lessen leren de kinderen liedjes met dans, dirigeren, 

blaasinstrumenten bespelen en herkennen. Het project wordt afgesloten met een voorstelling.  

Het project is een samenwerking tussen basisscholen een harmonie of fanfare en eventueel h19.  
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Combinatieproject muziek en dans; toewerken naar een viering / voorstelling voor de hele school 

Thema’s per groep: 

 
Sprookjes, groep 1/2 (dans) 
De kabouters in het bos marcheren door het bos en beleven vrolijke avonturen. In de les maken we 
een dansverhaal dat getoond kan worden op de viering. 
Kinderen mogen tijdens de viering verkleed komen als kabouter. 

 
Fantasiedieren, groep 3/4 (dans en muziek) 
lied: ik ben een dinosuarus (EW 143) 
Personages: dinosaurus, giraffe, pterodontl, armadillo 
De kinderen dansen de fantasiedieren op een kort stukje muziek en zingen dan het lied tijdens de 
viering. 

 
Griezelen, groep 5/6 (dans en muziek) 
Lied: Heks in de straat (EW220) 
Personages: kleine kindertjes en 7 kleine kikkertjes 
Voorafgaand aan het lied dansen de kinderen een heksendans. 

 
Gamen, groep 7/8 (muziek) 
Introduktie: wat voor soort muziek horen er bij spelletjes. 
Laat kinderen met orff-instrumenten muziek maken voor een game. Liedje uit Eigenwijs over telefoon 
of gamen. 
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Kennismaking toneel spelen,  groep 1 & 2 

Teaching in role: de theaterdocent komt verkleed als een personage binnen ( clown, Jip/Janneke, 

bouwvakker, balletdanseres, etc.) De  gekozen personages zijn bespreekbaar en mogelijk op aanvraag 

om aansluiting bij thema’s te krijgen. 

Tijdsduur:  in overleg  
Kosten: € 55,- per uur 

 
Kennismaking toneel spelen,  groep 3 & 4 
De eerste algemene basis van het theaterspel wordt middels het 

uitbeelden van emoties, tableaus of verteltheater aangeboden. 

Het is ook mogelijk om met een eigen gekozen thema te werken. 

Tijdsduur:  1 uur  
Kosten: € 55,- 

 
Kennismaking toneel spelen,  groep 5 & 6* 
De eerste algemene basis van het theaterspel wordt aangeboden door stil spel, bewegingsspel of het 
spelen van personages. Het is ook mogelijk om met een eigen gekozen thema te werken of de lessen te 
gebruiken voor het voorbereiden van een theatrale act. 
Tijdsduur: 1 uur  
Kosten: € 55,- 
 
Kennismaking toneel spelen,  groep 7 * 
De eerste algemene basis van het theaterspel wordt aangeboden door improvisatie, het spelen van een 
personage of het stimuleren van spelplezier. Het is ook mogelijk om met een eigen gekozen thema te 
werken of de lessen te gebruiken voor het voorbereiden van een theatrale act. 
Tijdsduur:   1 uur/1,5 uur 
Kosten:   € 55,-/€ 82,50 

 
Kennismaking toneel spelen,  groep  8* 
De eerste algemene basis van het theaterspel wordt aangeboden 
door improvisatie, het spelen van een personage of regie. Het is ook 
mogelijk om met een eigen gekozen thema te werken of de lessen te 
gebruiken voor het voorbereiden van een theatrale act. 
Tijdsduur:   1 uur/1,5 uur 
Kosten:   € 55,-/€ 82,50 

 
 
Introductieworkshop musical, groep 8* 
Als introductie op de musical worden basisvaardigheden getraind en zijn er veel tips en tucs.  
Is er assistentie nodig bij het maken en instuderen van de dansen bij de afsluitende musical? Schakel 
dan de hulp in van de  h19. De school levert de muziek en het script van de musical aan.  Samen met de 
theaterdocent wordt het een onvergetelijke productie.  
Het aantal uur wordt in nader overleg bepaald.  
Tijdsduur:  1  lesuur per repetitie 
Kosten: € 55,- per repetitie 
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Beeldend; tekenen, groep 1 t/m 8* 
Alles begint met tekenen. Lijnen en vlakken vertellen het verhaal, wat je in woorden 
niet kan vatten. Ga mee op avontuur in de fantasie of de realiteit. Doe mee met het 
tekenen van mensen of dieren die jij mooi en interessant vindt. Of teken je misschien 
jezelf? 
Deze workshop kan worden aangepast op het thema van de week. Wat ideetjes: 
- Zelfportret 
- Portretten algemeen 
- Dieren tekenen 

- Jouw thema 
 

Tijdsduur workshop: 1 lesuur  (+0,5 uur voorbereiding) 
  Kosten: € 77,50 per les (exclusief materialen) 

   
Beeldend; 3D, groep 1 t/m 8* 

Boetseren, beelden maken met klei of ander (rest) materiaal. Sculpturen, vormen, al 
dan niet herkenbaar. Lekker bouwen om tot een prachtig museumstuk te komen. Met 
vooraf gestuurde opdracht of juist in alle vrijheid ontdekken wat de mogelijkheden 
zijn met de kracht van de verbeelding. Thema kan aangepast worden naar wens van 
de school. 
Voorbeelden: 
- Koppen boetseren 
- Dieren maken 

- Torens bouwen 
- Jouw thema.. 

 
Tijdsduur workshop: 2 lesuren  (+0,5 uur voorbereiding) 
Kosten: € 132,50 per les (exclusief materialen) 

 
Beeldend; collage, groep 1 t/m 8*  

Collage in een techniek waarbij je verschillende materialen gebruikt om tot een 
beeld te komen. Met tijdschriften, tekengerei, verf en andere voorhandenzijnde 
middelen. De afbeelding die ontstaat kan figuratief zijn of juist geheel abstract. 
Vele kunstenaars in de geschiedenis gingen ons voor! 
Ideeën: 
- Picasso en collage 
- Maak je eigen portret, maar dan anders 
- Fantasiebeesten  
- Jouw thema 
-  
Tijdsduur workshop: 1 lesuur  (+0,5 uur voorbereiding) 

       Kosten: € 77,50 per les (exclusief materialen) 
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Het Straatmuseum, groep 1 t/m 8* 
Naar kunstschatten jagen op straat 
 
Op straat kom je soms zomaar dingen tegen die bijzonder zijn, zoals platgetrapte blikjes, 
stukjes hout, en nog veel meer. 
Vind jij ook wel eens een schat? 
Loop jij ook wel eens ergens en dat je oog valt op iets ongewoon gewoons? 
Vind jij ook wel eens iets dat je je leven lang wilt bewaren? 
Gewoon omdat jij er iets in ziet dat je bijzonder vindt, gek of speciaal. 
Wij zijn erg benieuwd naar wat jou opvalt op straat. Voor die schatten, ofwel straatsculpturen, maak je 
in een workshop een bijzonder museumstuk. 
Met die objecten toveren we de school om in een straatmuseum, waar iedereen welkom is. 
Doe je mee? 
 
Tijdsduur workshop: 2 lesuren  (+0,5 uur voorbereiding) 
 Kosten: € 132,50 per les (exclusief materialen) 
 
 
 
‘2017 SPECIAL: 100 jaar de Stijl’, groep 1 t/m 8* 
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de  kunstbeweging De Stijl in Leiden 
is opgericht. Nederland viert dit.  
Piet Mondriaan is een van de – zo niet de grootste – moderne 
kunstenaar(s) ooit. Geboren in Nederland verovert hij de wereld met 
zijn beroemde abstracte schilderijen. Die abstracte kunst gaat echter 
niet over een nacht ijs. Zo schildert hij eerst groene landschappen vol 
koeien, sloten en boerderijen. Onder invloed van de Zeeuwse luchten 
en duinen zien we later felle kleuren en losse verfstreken. De theosofie 
tovert magische bloemen en vrouwen op het doek. En na zijn kennismaking met de Parijse avant-garde 
is een meer kubistische vormentaal zijn devies. Als we die warm gloeiende molens, kleurrijke polders en 
‘hoekige’ appelbomen achter elkaar zetten, ontvouwt zich niet alleen een reis door Mondriaans oeuvre, 
maar door de hele geschiedenis van de moderne kunst. Voor veel De Stijl kunstenaars was Piet 
Mondriaan het grote voorbeeld. Zijn zoektocht naar abstractie en primaire kleurgebruik inspireerde vele 
kunstenaars. 
 
Workshop de Stijl van Piet Mondriaan: van figuratief naar abstract 
Beeldend; de Stijl, groep 1 t/m 8  
Een workshop waarin je wordt meegenomen van de realiteit naar abstracte kunst. Hoe kom je nu tot die 
paar lijnen? Samen gaan we het experiment aan. De kleuren rood, geel, blauw, zwart en wit gaan ons 
helpen om een fascinerend eindresultaat te boeken. Wil je daar als school nog een speciaal thema aan 
toevoegen? Dat kan! 
 
Tijdsduur workshop: 1 lesuur  (+0,5 uur voorbereiding) 
Kosten: € 77,50 per les (exclusief materialen) 

 


