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Voorwoord

Met nieuwe plannen en frisse ideeën gaan 
we schooljaar 2021-2022 tegemoet! Na een 
schooljaar waarin de beperkingen overheers-
ten, gaan we nu een schooljaar in met moge-
lijkheden. En daar kan deze Cultuurklapper 
goed aan bijdragen. De culturele aanbieders 
hebben prachtige workshops en projecten 
beschikbaar en daarnaast is er ook maatwerk 
mogelijk. Vraag dus gerust of een workshop 
kan worden aangepast naar het thema wat op 
dat moment op jullie school actueel is. 
 
Er staan ook een paar nieuwe aanbieders 
in deze klapper: Bibliotheek Salland met 
projecten waarin een combinatie wordt 
gemaakt tussen lezen en bijvoorbeeld film of 
poëzie. Kunstenares Chantal de Wolde geeft 
workshops waarin o.a. wordt gewerkt met 
restmaterialen en afval. En bij Studio Z gaan 
kinderen aan de slag met het maken van Stop 
Motions en vloggen. 

Wat is het fijn om weer vooruit te kunnen 
kijken en kinderen te laten ervaren hoe leuk, 
boeiend en leerzaam kunst & cultuur is!

Mirjam Borger 
Combinatiefunctionaris Cultuur 
Gemeente Raalte

Contact informatie

Mirjam Borger 
mirjam.borger@hoftheater.nl 
0572-361361 
 

HOFtheater 
Voorhof 2 
8102 MH Raalte

www.HOFtheater.nl
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Jeugdtheaterschool

5
ACTEREN

Vooral bekend door de oude zwart films maar 
nog steeds veel gebruikt en zeker niet mak-
kelijk. Tijdens physical comedy leer je letterlijk 
vallen en opstaan en speel je hele scènes 
zonder tekst. Hoe het komt dat deze scènes 
boeiend blijven heeft niet alleen te maken met 
techniek maar bovenal met timing. Hoelang 
kun je een actie rekken en wat is het beste 
moment om hem uit te voeren? 

Het is een fysiek uitdagende workshop maar 
voor ieder niveau toegankelijk. Aan het eind 
van de workshop ken je een aantal skills als: 
toneel vechten, slowmotion & point fixe, veilig 
vallen, scene opbouw & spanningsbehoud en 
een aantal tricks met attributen.

Acteerworkshop Physical Comedy

Theatrale Groepsdynamiek 

Binnen theater is samenwerking heel belangrijk. De acteurs staan samen op een 
podium en moeten volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Zij werken dan weer heel 
nauw samen met de regisseur en dan is er nog de productie, het management, de 
technici, kostuumontwerpers, decorbouwers, grime en make-up etc. Alleen ben je 
dus nooit en het product maak je samen.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met een aantal samenwerkingsoefe-
ningen uit het theater. Een goede manier om elkaar nog beter te leren kennen, de 
sterktes en zwaktes van jezelf en de groep te ontdekken maar boven al samen vele 
meer te bereiken dan alleen.

In deze workshop leren kinderen de beginselen 
van theatersport, een vorm van improvisatiethe-
ater. Improvisatietheater is theater zonder vooraf 
geschreven script. De spelers weten niet wat er 
gaat gebeuren en wat de ander gaat doen. In 
deze uitdagende vorm van theater verzinnen de 
spelers het verhaal, de personages en de dialogen 
ter plaatse. Ze stappen dus de scène in met een 
beperkt aantal elementen zoals de locatie waar de 
scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze 
spelen, en improviseren de rest op het moment 
zelf.

Praktische informatie

 
Jeugdtheaterschool Zwolle
Bjorn Zillen 

Kantooradres:  
Ruitenborghstraat 71
7721 bc Dalfsen 

0529 430 249 

info@jeugdtheaterschoolzwolle.nl
jeugdtheaterschoolzwolle.nl

Leeftijd:  Groep 5 t/m 8
Prijs:    Op aanvraag  
   (vanaf € 150) 
Tijd:   1 tot 4 uur
Waar:        Op school of  
        in het HOFtheater 

 

Film & Televisie acteren

Improvisatie

Je eerste stappen naar een rol op het witte doek? Of gewoon eens uitproberen of 
acteren voor de camera iets is dat je ligt? Acteren voor de camera vraagt om andere 
kwaliteiten dan theater acteren. De camera is immers het publiek dat vlakbij zit 
en waar het acteerspel op aangepast moet worden. We oefenen voor en met de 
camera, bekijken met elkaar de opnames en zullen opnieuw scènes opnemen om te 
kijken of we verbeteringen kunnen zien.
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Dansschool Elle Dansé

‘De leukste dag van mijn leven juf’

Kinderen laten beleven dat dans leuk is. 
Dat is waar we het voor doen.

Bij onze dansschool is veel mogelijk in 
verschillende dansstijlen en voor verschil-
lende leeftijden. We zijn een ervaren 
dansschool met gediplomeerde docen-
ten. Het is bij ons mogelijk om een enkele 
workshop voor een specifieke groep aan 
te vragen, maar we kunnen ook hele 
evenementdagen organiseren. Ook zijn 
we vaak actief bij de koningsspelen en 
hebben we ervaring in het geven van 
langere workshop reeksen. Het is ook 
mogelijk om onze lessen aan te passen 
op een thema van de school en aan het 
einde van de dag een voorstelling te 
geven voor alle ouders/ verzorgers om 
het thema van de desbetreffende periode 
leuk af te sluiten.

Kortom mogelijkheden zat. Voor meer 
informatie/vragen kunt u contact met 
ons opnemen. Wij zijn altijd bereid om 
verdere uitleg van de mogelijkheden te 
geven.

Danslessen & Dansworkshops

Praktische informatie

Prijs:    Op aanvraag 
Tijd:   60 minuten
Waar:    Op school
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Dansschool Elle Dansé
Elsemieke Elst & Kim Otter 

06-83601492
info@elledanse.nl

www.elledanse.nl

Ralda

Ralda geeft dansworkshops waarbij de 
kinderen kennismaken met dansen uit an-
dere culturen: internationale en nationale 
dans. Denk bijvoorbeeld aan dansen uit 
Mexico, Hawaï, Engeland en Rusland. 

Tijdens deze workshops leren de kinderen 
op laagdrempelige wijze te bewegen op 
muziek. Er is van alles mogelijk: denk aan 
een losse workshop, eventueel gericht op 
één of meerdere landen. Maar ook een 
serie is mogelijk waar toegewerkt kan 
worden naar een eindpresentatie of er 
kan aangesloten worden bij bijvoorbeeld 
een themaweek of activiteit. Neem con-
tact met ons op voor meer informatie.

Werelddans (groep 1 t/m 8)

Praktische informatie

Prijs:    Op aanvraag 
Tijd:   Naar behoefte
Waar:    Op school of  
     in de Boemerang
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Stichting Dansgroep Ralda
Valerie Leunissen

info@ralda.nl

www.ralda.nl
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Leerlijn Erfgoed 

Tijdens een bezoek aan Kasteel  
‘t Nijenhuis ontdekken de leerlingen hoe het is 
om te wonen in een kasteel. Barones Van Pallandt 
leidt de leerlingen rond in haar ‘huis’ en de leer-
lingen doen activiteiten/spelletjes die te maken 
hebben met de verschillende beroepen die je 
tegen kunt komen op een kasteel, zoals een 
tuinman, butler, gouvernante en koetsier.

Van wie is die koffer (groep 1 & 2) 

De volgende projecten maken onderdeel uit van de Leerlijn Erfgoed Raalte, maar kunnen 
ook los geboekt worden. Met de leerlijn komen leerlingen van groep 1 t/m 8 structureel in 
aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de 
eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. 
Ieder thema bestaat uit een voorbereidende les op school, een excursie op locatie en een 
evaluatieles op school.  
De bijbehorende lessen kun je gratis downloaden op www.HOFtheater.nl. 

Welkom op het kasteel (groep 1 & 2) 

Bij Cultuurboerderij Strunk in Raalte gaan leerlin-
gen aan de hand van voorwerpen aan de slag met 
het thema: ‘Het boerenleven van toen in Raalte’. 
Het is voor kinderen een eerste kennismaking met 
een verzameling voorwerpen die kinderen van nu 
waarschijnlijk niet kennen. Deze voorwerpen vertel-
len afzonderlijk en als een geheel verhalen over het 
leven van toen.

Cultuurboerderij Strunk  
 

In schooljaar 2021-2022 is een bezoek 
helaas niet mogelijk, vanwege een 
verbouwing aan de boerderij.

Kasteel ‘t Nijenhuis 

Waar:    ‘t Nijenhuis 10
    8131 RD Heino/Wijhe
Prijs:    Beeldentuin gratis 
   Les met barones € 75 

rondleidingen@museumdefundatie.nl 
www.museumdefundatie.nl
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Sallandse Verhalen 
(groep 3 & 4)

In het kader van Sallands erfgoed worden verha-
len verteld in het Sallands dialect. De leerlingen 
krijgen enkele verhalen te horen in het Sallands. 
Het gaat om de gesproken taal; het Sallands dia-
lect. Er zijn verhalen die zich afspelen in Salland, 
maar in principe kan ook een bekend sprookje 
worden gebruikt. Dan wordt het geplaatst in 
Salland, met boerenmensen.

Annette Kiekebosch 

Waar:   Op school
Prijs:    Op aanvraag 

a.amrakkvdx@home.nl

Gerdien Kleinburink 
Waar:   Centrum Raalte
Prijs:    € 2 per leerling 
 
gerdienkleinburink@hotmail.com 

  Een oude vrouwengevan- 
  genis, smederij en een  
  lijkenhuisje... Een wande 
  ling door de historische 
dorpskern in Raalte vertelt ons over de lokale 
geschiedenis. Monumenten vertellen het ver-
haal over de ontstaansgeschiedenis en het dorp 
door de tijd heen. 

Spannende plekken in Raalte  
(groep 3 & 4) 

De beiaard van Raalte  
(groep 5 & 6)

Klok, klepel, stokkenklavier... De 
leerlingen nemen met beiaardier Henk 
Veldman een kijkje bij de beiaard in de 
Kruisverheffing van Raalte.  Hiervoor 
moeten ze heel wat trappen op om 
bovenin de toren te belanden. Maar 
dat wordt wel beloond: 
 
De kinderen zien de gewelven van 
de basiliek, mogen zelf spelen op het 
bijzondere instrument en zien de grote 
klokken van wel heel dichtbij... 

Henk Veldman 
Waar:     Kerkstraat 6 | 8102 EA Raalte
Prijs:    € 75 per groep

henk.veldman@editionpors.nl
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De verteller in het verhaal van Jan en Janneke, 
neemt de kinderen mee naar Luttenberg in de tijd 
rond 1950. Tijdens het verhaal maken zij kennis met 
het leven, leren en spelen van hun leeftijdgenootjes 
in die tijd.  

De kinderen beleven hoe het is om de wekelijks was, 
het koffie malen en kaarsje maken zelf te moeten 
doen. Ze mogen proeven van een stukje brood en 
misschien is er ook iets uit onze groentetuin om te 
proeven. En ze ervaren dat het op school anders is 
als vandaag, zoals het schrijven met griffel en lei of 
met pen en inkt.    

Op stap met Jan en Janneke  
(groep 5 & 6)

ERFGOED

Museum de Laarman 
Waar:   Butzelaarstraag 60 
    8105 AR Luttenberg
Prijs:    € 2,50 per leerling 
    € 0,50 ranja
Tijd:   2,5 uur 

0572 301288
info@delaarman.nl 
www.delaarman.nl
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In dit project gaan leerlingen aan de slag met het 
cultuurhistorisch landschap en het wonen en werken 
op landgoed de Vlaminckhorst.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzon-
der. Hier is de historie van Heino en omgeving terug 
te vinden in het landschap en de omgeving, en in de 
gerestaureerde gebouwen. Het ontstaan van Heino 
zie je terug door boerderijen te bouwen op de grens 
tussen lage en hoge gronden, en een authentieke 
spieker naast een boerderij beide herbouwd in 1858.

Het verhaal van de Vlaminckhorst 
(groep 7 & 8)  

ERFGOED

St. Rondom de Vlaminckhorst 
 
Waar:          Vlaminckhorstweg 38
   8141 GH Heino
Prijs:     € 90

0572 393759 of 06 22980379
nellieverhoef@gmail.com 
www.vlaminckhorst.nl

Het mystery van konijn  
(groep 5 & 6) 

Wat doet dat konijn op het plafond van de 
Plaskerk in Raalte? De geheimen van de 
eeuwenoude fresco’s in de Plaskerk laten 
de leerlingen kennis maken met de fresco 
techniek en ze doen een beroep op hun 
verbeeldingskracht. Welk verhaal vertellen de 
schilderingen ons?

Plaskerk Raalte

Waar:   De Plas 8, Raalte
Prijs:    € 50 per groep

annahuis@pknraalte.nl  
06-27129798 
 
www.pknraalte.nl/plaskerk/seccos

>> Download alle ergoedlessen op 
www.hoftheater.nl

Sporen in de grond  
(groep 7 & 8)

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder, 
omdat het ons meer kan vertellen over ons verleden en 
het leven van onze voorouders. Wat we in de bodem vin-
den bewaren we voor de mensen die na ons zullen leven 
zodat zij het ook kunnen zien en ervan kunnen leren. In 
deze lessen komen o.a. de prehistorische vondsten uit 
Luttenberg aan bod en de Romeinse tijd in Heeten.

Er komt een ladenkastje op school waarin verschillende 
echte archeologische vondsten uit de omgeving zitten. Bij 
iedere vondst hoort een leuk en leerzaam filmpje. 

Ladenkastje met  
archeologische  
vondsten op school 
 
Waar:   Op school
Prijs:    Gratis

mirjam.borger@hoftheater.nl
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Een kind in de oorlog (groep 7 & 8)

Het Memory Museum is een echt 
beleef-museum voor alle leeftijden. 
Het museum heeft het project ‘Een 
kind in de oorlog’ ontwikkeld voor 
het basisonderwijs. Dit past naad-
loos binnen het leergebied ‘Oriënta-
tie op Mens en Maatschappij’.

Memory Museum
Waar:     Grotestraat 13  
    Nijverdal
Prijs:    €  3 per leerling

info@memorymuseum.nl
www.memorymuseum.nl

Steunpunt Gastsprekers

Waar:     Op school
Prijs:    €  30 per dag  
   + reiskosten

www.steunpuntgastsprekers.nl

Gastsprekers van het Landelijk Steunpunt 
WOII-Heden vertellen elk hun persoonlijk ver-
haal over de Tweede Wereldoorlog of recente 
conflicten en vredemissies.

Deze leerlijnlessen zijn gebaseerd op het 
project ‘Oorlog in Overijssel –Raalte’ dat is 
ontwikkeld door Historisch Centrum Overijs-
sel. In dit project gaan leerlingen aan de slag 
met sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Leer-
lingen ontdekken dat geschiedenis zich niet 
in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van 
huis maar dat het verleden ook tastbaar en 
herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.  

Voor de leerlijn zijn de lessen aangevuld door 
Frits Offenberg met een buitenles waarin 
leerlingen d.m.v. een rondleiding de sporen 
van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen 
omgeving ontdekken.

Oorlog in je eigen woonplaats  
(groep 7 & 8) 

Frits Offenberg  
 
Waar:   Centrum Raalte
Prijs:    Gratis

fgoffenberg@gmail.com

Gastspreker  
Tweede Wereldoorlog

1312

Oorlog & Vrijheid

Praktische informatie

Uitvinder voor een dag (groep 5 t/m 8)

Hoe bedenk je een uitvinding? Hoe doen kunstenaars, ontwerpers en uitvinders dit? Kan 
iedereen eigenlijk een uitvinder zijn? Tijdens deze workshop komen leerlingen hier ach-
ter. In groepjes bedenken èn ontwerpen leerlingen een uitvinding. Na het ontwerpen 
wordt de uitvinding als model gebouwd van eigen verzameld afvalmateriaal. Aan het 
einde van de workshop worden de uitvindingen gepresenteerd en gedemonstreerd.
Er wordt tijdens deze workshop ingezoomd op het creatieve proces. Door middel van 
een stappenplan begeleid ik leerlingen door het proces waardoor de meest briljante 
uitvindingen worden bedacht. Daarnaast leren de leerlingen om samen te werken. Wie 
doet wat en welk idee wordt uiteindelijk gekozen? Gaat dit lukken? Aan het einde reflec-
teren we samen op de resultaten waarbij ik benadruk dat het niet altijd direct gaat om 
het eindproduct, maar dat de weg er naar toe misschien nog wel belangrijker is.

Prijs:                € 250 
Tijd:              2 keer  60 minuten 
Waar:               Op school 
 
Bijzonderheden: 
Graag extra helpende handen bij 
meer dan 18 leerlingen

Studio Stoomkracht
Mirjam Marissink-Buis
Hogebroeksweg 9
8102 RL Raalte

06-41817605 
mirjam@stroomkracht.nu 

www.stroomkracht.nu

Mirjam Marissink

KUNST & TECHNIEK

>> Liever een andere  
workshop door mij gegeven?  
Check www.stroomkracht.nu.
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Chantal de Wolde

Praktische informatie

Actie/Reactie (groep 5 t/m 8)

Beweging, tijd, creëren, actie, zelf doen, bele-
ving, een mooi eindresultaat, allemaal
ingrediënten voor een gave workshop/activi-
teit voor leerlingen
We gaan kijken naar verschillende installatie-
kunstenaars om inspiratie op te doen.
Daarna gaan we in groepjes, de klas ombou-
wen tot een grote kunstinstallatie. Een
installatie waarbij actie en reactie belangrijk 
zijn. Wanneer blijft een object in balans
en wanneer niet meer? 

Experimenteren en uiteindelijk zelf aan de 
slag om voorwerpen in beweging te zetten
en een kunstzinnige kettingreactie te veroor-
zaken. Zo ontstaan al bouwend, spelen
en onderzoekend de gekste onderdelen die 
uiteindelijk aan elkaar worden
gekoppeld.

Prijs:                €140  (met filmpje  
                          na afloop €160 ) 
Tijd:              90 minuten 
Waar:               Op school of buiten

Chantal de Wolde
Voltastraat 6A
8013PM Zwolle 

0646680888 
info@chantaldewolde.nl 

www.chantaldewolde.nl

KUNST & TECHNIEK

“Gele ogen, grote tanden en vreselijke klauwen” 
De monsters in het boek Max en de Maximonsters 
zien er niet bepaald lief uit. Tijdens het voorlezen 
komen de kinderen er achter dat de maximon-
sters, net als mensen, ook verlegen of bang kun-
nen zijn. Maar wat maakt ze dan zo eng? Hoe zien 
ze er eigenlijk uit? Wat doen ze? 

Naar aanleiding van het verhaal, gaan de kinderen 
met o.a. schuim, plakplastic en tyraps hun eigen 
kleurrijke fantasie monster maken. Ontdekken en 
experimenteren wat je met de nieuwe materialen 
kan maken is erg belangrijk. Lekker werken en af 
en toe spieken bij de buren voor nieuwe ideeën.

KUNST & TECHNIEK

MaxiMonster (groep 1 t/m 4)

Prijs:                € 150 
Tijd:              90 minuten 
Waar:               Op school of buiten

Timmeren (groep 3 t/m 8)

Het ambacht van timmeren is iets wat de 
hedendaagse jeugd nog zelden doet. Wat 
erg jammer is, want het stimuleert niet 
alleen de motoriek, maar ook de creativiteit 
en de vindingrijkheid van het kind. Door het 
materiaal resthout te gebruiken, leren de 
leerlingen op een andere manier te kijken 
naar restmaterialen. 

Het oude materiaal gebruiken om nieuwe 
creaties te maken en te zien hoe leuk 
timmeren kan zijn. Ze timmeren allerlei 
uiteenlopende beesten en voertuigen, 
van een eekhoorn tot een hert. Of van een 
brandweerauto tot een vliegtuig. Bij deze 
workshop is niks te gek. Deze workshop is 
geheel aan te passen aan de thema’s waar 
de school op dat moment mee bezig is.

Prijs:               Vanaf € 160 (op aanvraag) 
Tijd:              90 tot 120 minuten 
Waar:               Op schoolplein of binnen
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Saskia Pekelharing

Het grote Avontuur (groep 1 t/m 4) 
Boek illustreren met de klas 

Zelf een boek illustreren, én het verhaal verzinnen? De klas gaat aan de hand van een 
begin van een verhaal, een eigen afloop verzinnen. Aan het einde van de les gaan alle 
getekende verhalen in een stevig prentenboek op A4 formaat. Door de vormgeving van 
het boek, wordt het aan het einde van de les toch een geheel. Het boek blijft in de klas 
en kan eindeloos gelezen worden.  Er zijn verschillende versies van het boek waaruit de 
docent kan kiezen. De kinderen leren ondertussen teken-trucs en krijgen illustratietips. 
Zelfs de kinderen die nog niet kunnen of die niet graag tekenen vinden deze workshop 
leuk!

KUNST 17

Saskia Pekelharing
Speltakker 7
8141 HT Heino

Tel: 06-48529463
info@pekeltje.nl 
 
www.pekeltje.nl

Is dit kunst, of kan het weg? 
(groep 7 & 8)

We gaan op een vrolijke manier kunst bekijken. 
We bekijken kunstwerken en bespreken waarom 
iets kunst is? Als pindakaas geen kunst is, waarom 
de pindakaasvloer van Wim T Schippers dan wel? 
Als knap geschilderd kunst is, waarom Vermeer 
dan wel en het huilend zigeunerjongetje niet? We 
krijgen lol in het kijken naar kunst en vormen een 
eigen mening.

Onder leiding van kunstenaar én museumdocent 
gaan we ook kunst maken: Mooi, snel, gek met 
verschillende technieken. 
Aan het einde van de tweede les bekijkt iedereen 
al zijn werk en kiest welke kunst is. Die komt in 
het museum. Het (opvouwbare-)museum blijft 
in de klas.

Praktische informatie

Een stad vol verhalen (groep 3 t/m 5) 
Illustreer en schrijf een eigen boek

Deze workshopserie bestaat uit vier lessen. Leerlin-
gen verzinnen eigen verhalen en zetten die om in 
beeld. We werken met verschillende technieken en 
materialen: zowel 2D als 3D. We leren van architec-
tuur en illustraties.
Iedere les komt het verhaal meer tot leven. De kin-
deren verzinnen eerst een vreemd dier, daarna een 
woonplek voor dat dier, dan bouwen we langzaam 
een hele stad. Een stad vol verhalen. Die verhalen 
komen in een boek. 

 

Een illustrator in je klas die je leert tekenen. In vier lessen 
kun je veel leren: zo leren we technische tekenvaardigheden 
zoals uitdrukkingen en schaduw tekenen. We leren verhalen 
verzinnen. We leren van andere illustraties en cartoons. 
Maar vooral krijgen we weer lol in tekenen: ook voor iedereen 
die vindt dat hij of zij dat niet kan.

Aan het einde van de serie heeft ieder kind een portfolio 
met daarin een heleboel tekenwerk en prachtige, grappige 
en spannende verhalen. Iedereen kan dan een eigen verhaal 
verzinnen en die omzetten in beeld en tekst.

“ Juf, dit is het mooiste dat ik ooit heb gemaakt!” groep 7

Augurk en andere verhalen (groep 6 t/m 8) 
4 lessen leren tekenen en verzinnen 

Prijs:   € 300 (excl. € 40 materiaal) 
Tijd:  4 x 75 minuten
Waar:   Op school

Prijs:   € 75 (excl. € 15 materiaal) 
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school

Prijs:   € 300 (excl. € 40 materiaal) 
Tijd:  4 x 75 minuten
Waar:   Op school

Prijs:   € 150 (excl. € 15 materiaal) 
Tijd:   2 x 60 minuten
Waar:   Op school

We sluiten trots af met een fantastische tentoon-
stelling én een A3 boek met alle verhalen.

“Ik dacht dat ik niet creatief was, maar ik ben het 
wel”  
 
“ Juf, we lijken wel knutsel-masters”  
leerlingen groep 3 -4
 

Docent Saskia Pekelharing is illustrator van kinderboeken, kunstdocent en schrijft 
en bedenkt de kinderrondleidingen voor Museum de Fundatie.
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In het locale museum vind je een aantal schatten van het 
cultureel erfgoed uit je eigen omgeving. Je ziet bv. een 
aantal oude foto’s van vroegere bewoners, een theekopje 
van een mevrouw, een poppenwiegje waar een meisje 
vroeger mee speelde, oud gereedschap van een boer, enz. 
In deze beeldende workshop bekijken we samen een aan-
tal schatten uit het verleden. Hoe ziet het er uit, waarvoor 
zou het gebruikt zijn, van wie zou het zijn geweest, enz. 
Leerlingen maken in deze beeldende workshop ieder op 
hun eigen manier een pop-up boekje en laten zich hierbij 
inspireren door de schatten van vroeger uit hun eigen 
omgeving.

Schatten van vroeger (groep 5 t/m 8)

Praktische informatie

Marjo Potma Art Projects  
Marjo Potma 
 
info@marjopotma.nl  
06-30525973

www.marjopotma.nl
 KUNST

Prijs:   € 260 per workshop
Tijd:  180 minuten
Waar:   Op school

Een oude potscherf uit de grond  
(groep 3 t/m 6)
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Marjo Potma

Een workshop voor jonge kinderen die aan het begin staan om het schrijven te ont-
dekken. We bespreken samen hoe oude culturen elkaar verhalen en boodschappen 
doorgaven bv. door middel van rotstekeningen, spijkerschrift, enz. en maken we samen 
een brug naar het schrift en de beeldtaal van nu. De leerlingen beelden hun eigen 
boodschap/ verhaal uit in hun eigen geheimtaal (beeld en geheim tekst) waarbij de 
vormgeving voorop staat.

Geheimschrift (groep 1 & 2)

KUNST

Prijs:   € 110 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

Aan de hand van enkele voorwerpen plaatsen we 
archeologische vondsten in de tijd. En bespreken we 
samen het begrip tijd. Leerlingen bekijken gevonden 
oude scherven om als echte archeologen de daarbij 
ontbrekende vorm te ontdekken en een replica te 
maken in klei op hun eigen manier.

Prijs:   € 110 per workshop  
   (school zorgt  zelf voor klei)
  € 132 per workshop  
  (Marjo zorgt  voor klei)
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 

En toen? (groep 5 t/m 8)

Hoe zou je wereld eruitzien als je in een andere tijd zou leven. Een verhaal in een boek 
kan je naar een andere wereld in een ander tijdperk brengen. Ben je een ridder op een 
paard? Een holbewoner die een mammoet gaat vangen? Of woon je in een kasteel? 
Leerlingen maken in een ochtend vullende workshop samen met veel fantasie een 
groot prentenboek over vroeger.    

Prijs:   € 125 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 

Prijs:   € 260 per workshop
Tijd:  180 minuten
Waar:   Op school

Worden wat je wil 
(groep 5 t/m 8)

Sommigen weten precies wat ze worden willen. 
Voor anderen is het nog zoeken naar. In deze 
beeldende les gaan we dromen over wat je wor-
den wil en maken hiervan met de hele klas een 
gezamenlijk prentenboek wat een plaatsje kan 
krijgen in de bibliotheek van de school.

KINDER 
BOEKEN 

WEEK

Een school vissen (groep 1 & 2)

We verdiepen ons eerst in de bijzondere 
vormen die vissen kunnen hebben en hoe 
verschillende kunstenaars vissen hebben 
gemaakt. Vervolgens maken alle leerlingen 
ieder op hun eigen manier een ruimtelijke 
fantasie vis.

Prijs:   € 120 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school
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Praktische informatie

KUNST

Bertina Tilma

Hierbij hoef je niet te kunnen tekenen. We gaan 
aan de slag met het mengen van de juiste kleuren. 
Met een medium siliconen creëer je cellen of juist 
met de gasbrander. Het is een prachtig spel. De 
technieken zijn flippen, gieten of zwiepen. Vooral 
het gieten is een kunst. Hier nemen we dan ook 
alle tijd voor.

Atelier-Bertina
Bertina Tilma
Tjalkstraat 9
8102 Hg Raalte

0647058805
info@atelier-bertina.nl

Prijs:   € 150 per klas 
  Voor de  hele school in overleg
Tijd:  90 minuten 
 Waar:   Op school of Atelier Bertina 
Max:   Een klas of de hele school

Bijzonderheden: 
Het product moet minimaal 2 dagen drogen. 

Acryl gieten (groep 3 t/m 8)

Plein Art (groep 4 t/m 8)

Straat kunst maken met groepjes. We 
gaan aan de slag met het opzetten van 
ontwerpen, we passen hierin humor of een 
boodschap toe en we gaan aan de slag met 
stoepkrijt/ afwasbare kalk verf. 

Evt. Aansluitend bij een thema.

Prijs:   € 125 per klas 
Tijd:  60 of 90 minuten 
Waar:   Op school

Action Painting (groep 3 t/m 8)

We gaan een hip schilderij maken vol actie. We 
schilderen op een plank en we schilderen bijna niet 
penselen. Waar dan wel? Met rollers, spatels, spon-
sen, en nog veel leuke trucjes. Altijd een heerlijk 
kleurrijk resultaat.

Prijs:   € 140 per klas 
  Voor de  hele school in overleg
Tijd:  90 minuten 
 Waar:   Op school of Atelier Bertina 
Max:   Een klas of de hele school

Bijzonderheden: 
Het product moet minimaal 2 dagen drogen. 

Coronaproof 
buiten- 

workshop

Buiten landschap tekenen en  
aquarelleren (groep 5 t/m 8)

Eerst krijgen de kinderen een inleiding en uitleg over landschap teken. Perspectief, 
dichtbij en ver weg, horizon, enz. Dan gaan we met de hele klas naar buiten en 
maken we een mooie schets op papier wat is bevestigd op een plank. 

Daarna gaan we weer naar binnen en gaan we in de klas de tekening afmaken met 
aquarel verf.

Prijs:   € 140 per klas 
Tijd:  140 minuten 
Waar:   Op locatie en op school

Coronaproof 

buiten- 

workshop

Coronaproof 
buiten- 

workshop
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Een kunstig geheel

Kunst in de Klas (groep 1 & 2)
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Kunst in de Straat (groep 5 & 6)

De leerlingen gaan aan de slag met het thema Kunst in de Openbare Ruimte en 
maken Kunst in de Klas. Centraal staat het portret van Koning Willem Alexander en 
Koningin Máxima in het gemeentehuis van Raalte. De leerlingen gaan hun eigen 
portrettengalerij maken.

De Kunstfietsroute (groep 7 en 8)

De leerlingen gaan  aan de slag met het thema 
Kunst in de Openbare Ruimte en maken een 
eigen expositie in de straat van de school. Cen-
traal staat Street Art. De leerlingen maken een 
eigen expositie van Street Art in de straat van 
de school, organiseren een opening en vertel-
len hun verhaal achter het kunstwerk. 

De lessenreeks ‘Een Kunstig Geheel’ bestaat uit vier lessenseries met als hoofdthe-
ma: Kunst in de Openbare Ruimte. De lessen zijn ontwikkeld door het HOFtheater, 
ondersteund door de gemeente Raalte. De lessenreeks heeft als doel om kinderen 
bewust te maken van kunst in hun eigen omgeving: van kunst op het eigen school-
plein, tot streetart en monumenten in het dorp. De lessen zijn gratis beschikbaar 
voor alle basisscholen uit de gemeente Raalte.  

Kunst op het Plein (groep 3 & 4)
De leerlingen gaan aan de slag met het thema Kunst in de Openbare Ruimte en 
maken Kunst op het Plein. Ze onderzoeken de mogelijkheid om van afval kunst te 
maken, maken kennis met kunst in hun eigen dorp en leren naar een kunstwerk te 
kijken en er een positieve mening over te vormen.

De leerlingen gaan aan de slag met het thema 
Kunst in de Openbare Ruimte en maken een 
fietstocht door een gedeelte van de gemeente 
Raalte. Centraal staat het kijken naar kunst. 
De leerlingen fietsen rond en maken diverse 
opdrachten bij de kunstwerken.

Download de lessen gratis op
www.hoftheater.nl/educatie/lessenreeks-kunst

Maeike Blauw

Tijdens deze les leren kinderen hoe ze 
betere en mooiere foto’s kunnen maken. 
De workshop is heel erg praktisch en 
we gaan vooral heel veel fotograferen. 
Na een korte uitleg over licht, com-
positie en standpunten, kadrering en 
verschillende soorten fotografie gaan 
de kinderen zelf aan de slag. Ze krijgen 
hiervoor een aantal opdrachten zoals 
het maken van portretten van elkaar, 
macro-fotografie, fotograferen van 
beweging en stillevens. Dit doen we 
zowel binnen als buiten. Tijdens het fo-
tograferen krijgen de kinderen allemaal 
tips. En als er tijd over is dan gaan we 
tot slot nog light painten. Alle kinderen 
nemen bij voorkeur een eigen camera 
mee (compactcamera, systeemcamera, 
spiegelreflexcamera etc.).

Praktische informatie

Fotografie  (groep  6 t/m 8)

Camera’s lenen 
Het HOFtheater heeft 5  
compactcamera’s beschikbaar, 
die je gratis kunt lenen als basis-
school. Neem hiervoor contact op 
met Mirjam Borger:  
mirjam.borger@hoftheater.nl

Maeike Blauw Fotografie
Maeike Blauw
Wevershof 1
8141 NV Heino

0621333675
info@maeikeblauw.nl
www.maeikeblauw.nl

Prijs:   € 75
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school 
Max:   10 kinderen

MULTIMEDIA
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Bibliotheek Salland

Voorlezen is gezellig en goed voor de 
taalontwikkeling van kinderen. Kleine 
kinderen leren de betekenis van een woord 
niet door uitleg, maar door de ervaringen 
met dat nieuwe woord. Door gevarieerd 
stemgebruik en non-verbale expressie komt 
er emotie in het verhaal. Door oogcontact 
kunnen we interactief vragen aan kinderen 
stellen. Als de kinderen de bewegingen, 
liedje zingen of spelletje doen wordt het 
een totale beleving met het hele lijf. Leven 
gaan de woorden pas echt, als er iets te 
zien valt! Daarom zetten we tijdens het 
voorlezen uit een prentenboek handpop-
pen in om woorden magisch te visualiseren. 
Omdat kinderen de poppen als echt erva-
ren, zijn ze er erg betrokken en onthouden 
ze de woorden die een pop zegt, ook beter. 
Laat je verassen! 
 
 

Voorlezen met handpoppen  
(groep 1 & 2)

Prijs:      € 50
Waar:          School/ Kinderopvang/Bibliotheek
Tijd:          60 minuten
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Foto: Tessa Kortenbach

Praktische informatie

Bibliotheek Salland
Passage 6 Raalte
8102EW Raalte

0572 363 637
jeugdenonderwijs@bibliotheeksalland.nl 

www.bibliotheeksalland.nl
 

Zie jij ook een soort film in je hoofd als je een gedicht 
leest of hoort? Gedichten in een boek vertellen een 
verhaal, met woorden. In je hoofd maak je daarvan 
een eigen film. Die is alleen door jou te zien, tenzij je er 
een echt filmpje van maakt! 

In Studio Poëzie gaan jullie een stopmotion filmpje 
maken aan de hand van een gedicht. Kun jij het 
gedicht tot leven brengen? Wat is film eigenlijk en wat 
heb je nodig om een film te maken? 

Wat:          Leskist + knutselmateriaal +  devices 
Prijs:      € 50 (incl. introductie door  
       leesconsulent van 30 minuten)
Waar:      School
Tijd:      3 x 50  minuten

Mikkie Maker (groep 4)

Mikkie Maker is een uitvinder. Zij 
heeft ook een machine gemaakt, 
kunnen jullie haar helpen deze aan 
de praat te krijgen? 

In les 1 gaan jullie een bedienings-
paneel maken voor de Makey 
Makey. Welk materiaal gebruik je? 
En hoe bedien je de knoppen? In 
les 2 maak je een Elfje en leer je 
dat dichtregels lijken op program-
meerregels. In les 3 leren jullie hoe 
de machine van Mikkie is geco-
deerd in Scratch én wat je daar zelf 
mee kunt. 

Wat:          Leskist + device(s) met camera  
                  en een stop-motion app 
Prijs:      € 50 (incl. introductie door  
       leesconsulent van 30 minuten)
Waar:      School

Studio Poëzie (groep 3 & 4)

MondriMaan (groep 6 & 7)

Maak kennis met de excentrieke professor Jones. Hij 
is een groot fan van Mondriaan en gek van ruimte-
vaart. Hij heeft besloten een tocht naar de maan te 
gaan maken! In drie lessen vol leesplezier kunnen 
jullie hem helpen om die reis waar te maken! Elke 
les begint met een vlog van de professor waarin hij 
ook een leuk boek laat zien. Daarna gaan jullie zelf 
aan de slag met de opdrachten waarin je afwis-
selend samen of alleen werkt, bijvoorbeeld aan het 
ontwerpen van een raket of het samenstellen van 
de paklijst. 

Wat:          Leskist + knutselmateriaal +  
                 device met camera  
Prijs:      €1,60 per leerling + €50 voor intro-    
                 ductieles door leesconsulent 
Tijd:          3 x 60 minuten

Boek & Film (groep 4 t/m 8)

Als je een boek leest, zie je soms voor je hoe de hoofdper-
soon er uit ziet of hoe hij/zij klinkt. Je ziet voor je waar de 
avonturen zich afspelen.. als een film! 

Door een boek en film van hetzelfde verhaal te vergelijken, 
ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van 
een verhaal en het maken van een film. Na het lezen van 
een boek maak je eerst je eigen storyboard. Daarna kijken 
jullie zelf de film. Wat vond jij mooier? 

Wat:          Leskist + DVDspeler 
Prijs:      € 50 (incl. introductie door  
       leesconsulent van 30 minuten)
Waar:      School
Tijd:          Project van 6 weken 

MULTIMEDIA MULTIMEDIA
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ABC klassenposter (groep 3 & 4)

ABC klassenposter is een workshop waarbij de 
kinderen hun eigen alfabetposter maken. Er wordt 
gestart met een les over typografie en het maken 
van ‘dubbele letters.’  Nadat de kinderen hebben ge-
oefend in het maken van deze dubbele lijnen, krijgt 
elk kind een eigen letter. Deze letters worden weer 
ingekleurd en geïllustreerd door de kinderen. 

Tegelijkertijd is er ook een fotoshoot in de greens-
creen fotostudio.
De kinderen houden hun letter fictief vast en later 
wordt hun getekende letter met de computer bij 
hun foto gezet. Samen met de hele klas wordt het 
alfabet compleet gemaakt; de ABC klassenposter.
Deze poster wordt gedrukt op A2 formaat. Elke 
klas krijgt er een en de kinderen kunnen hun eigen 
exemplaar nabestellen.

Held & Bloem 

MULTIMEDIA

Held & Bloem Producties
Joel de Zwaan
Buiten Nieuwstraat 88
8261AX Kampen

06-15072971
info@heldenbloem.nl 

www.heldenbloem.nl 

Praktische informatie

Schaduwkunst voor kleuters 
(groep 1 & 2)

De schaduwdoos is een instrument 
waarmee kleuters spelenderwijs 
kunnen werken met schaduwen, 
ontluikende meetkunde en verha-
len. Met opdrachtkaarten en inspi-
ratiefilmpjes kan de schaduwdoos 
worden ingezet als schaduwhoek 
en schimmentheater.
De schaduwdoos komt voor 4 
weken in de klas, inclusief digitale 
kick-off, handboek, schaduwgevers 
en inspiratiefilmpjes. Meer info op 
www.schaduwkunst.nl

Prijs:               € 110 
Tijd:              4 weken  
Waar:               Op school

Prijs:    € 150 (+ reiskosten) 
Tijd:   90 minuten
Waar:    Op school 
Max:    30 leerlingen

Prijs:          € 105 per 60 min
Tijd:            60 - 90 - 120 min 
Waar:        Op school 
 
Bijzonderheden: 
Speciaal tarief voor 
groepen in het primair 
onderwijs kleiner dan 18 
leerlingen, €85 per 60 mi-
nuten. Ook geschikt voor 
speciaal onderwijs.

Studio Z
Berdien Brinkman
Scheepvaartstraat 6a
7411 MB Deventer

0643271165
contact@studioz.nl 

www.studioz.nl

Stop motion animatie  (groep  1 t/m 8)

Een klas vol vloggers (groep 5 t/m 8)

De meeste leerlingen kijken meer naar YouTube dan naar 
TV, en de bekendste vloggers hebben tegenwoordig een 
groter publiek dan de meeste TV programma’s. Het leuke 
aan YouTube, je kan zelf meedoen! Iedereen kan een 
Youtube kanaal starten en vlogger worden. Maar hoe 
doe je dat? En waar moet je allemaal aan denken als je 
een vlog begint? 
Met kennis op zak over film en montagetechnieken, 
storytelling en online gedragsregels hebben leerlingen 
aan het einde van de workshop in groepjes een com-
plete vlog gemaakt. Over een onderwerp naar keuze. Na 
afloop van de les sturen we jullie de resultaten toe. 

Praktische informatie

Studio Z 

Tijdens deze workshop leren leerlingen een animatiefilm maken met behulp van een 
combinatie aan beeldende en digitale technieken. De leerlingen bedenken in teams een 
verhaal, ontwerpen personages en omgevingen en ze verzinnen een pakkende titel. Zo 
leren ze hoe je als animator je fantasie tot leven wekt! De gemaakte animatie video’s sturen 
we toe en kunnen worden gedeeld op internet, bijvoorbeeld via YouTube of Facebook. 

We werken tijdens de workshop met klei animatie, cut-out animatie en/of andere vormen 
van stop motion animatie. Zijn er specifieke wensen of thema’s? Geef ze vooral aan!
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Muziek Netwerk Salland

Via een Leerorkest, een Muziek Proeftuin of een Instrumentencarrousel kunnen max. 
50/60 kinderen tegelijkertijd op school één of meerdere instrumenten bespelen. 
Groepslessen worden afgewisseld met orkestrepetities of samenspeelgroepjes. Voor 
deze projecten komen 5 muziekdocenten op school. De instrumenten die worden 
aangeboden zijn: viool, cello, gitaar, koper en hout blaasinstrumenten, keyboard en 
slagwerk.

Instrumenten bespelen

Muziek Netwerk Salland (MNS) biedt instrumentaal muziekonderwijs. MNS 
heeft een vast (en dit jaar veel breder) aanbod, maar het is ook mogelijk om 
muziekprojecten op maat voor een school te bieden. Naast instrumentaal mu-
ziekonderwijs heeft MNS ook vakdocenten muziek die lessen kunnen verzor-
gen en deskundigheidsbevordering voor het gehele team. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘hoe geef ik ook al weer een leuke muziekles’ of ‘vakoverstijgend muziek-
onderwijs’. 
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Wereldmuziek spelen? Een pop-
bandje starten? Een schoolkoor met 
kleine begeleidende instrumentjes of 
een muzikale (dankjewel) workshop 
voor ouders? Bij MNS valt dit onder 
gelegenheidsmuziek en we maken 
hier graag een project op maat van 
met de school.

MUZIEK

Gelegenheidsmuziek

MNS heeft een keur aan korte muziekprojecten die met en zonder  
deskundigheidsbevordering aan de leerkracht kunnen worden uitgevoerd.  
Denk aan een boomwhackerproject, ukeleleproject, hulp bij de musical,  
Orff project, bodypercussie en nog veel meer.

Klasse(n) muziek

Wil je het als school iets minder groots 
aanpakken als bij bijv. een Leerorkest, maar 
vind je het wel belangrijk dat kinderen in 
aanraking komen met muziekinstrumenten, 
dan is Klasse(n) muziek een goed alterna-
tief. Hierbij krijgt één klas de keuze om 4 
of 8 weken op twee vooraf uitgekozen in-
strumenten te spelen. Ook hiervoor komen 
muziekdocenten met alle instrumenten op 
de school.

Korte Muziekprojecten

Muziek Netwerk Salland
Karin Köster 

06 36157855
info@muzieknetwerksalland.nl 

www.muzieknetwerksalland.nl 

Prijs:        Op aanvraag
Tijd:   60 minuten
Waar:    Op school

 

Praktische informatie
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Workshop voor de leerkracht

Tijdens deze praktische workshop krijg je als 
leerkracht handvaten om een
eigen beeldende les te geven met  
restmaterialen. Chantal laat als inspiratie
voorbeelden zien uit haar eigen beroeps-
praktijk en geeft praktische tools om
te gebruiken in je eigen les. 
 
AANMELDEN: www.HOFtheater.nl/educatie

GRATIS

De workshop maakt onderdeel uit 
van de workshopcarrousel ‘Cultuur 
in jouw klas’ en is gratis toegankelijk 
voor iedereen die werkzaam is in 
het basisonderwijs in de gemeente 
Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, 
Twenterand, Hof van Twente en 
Raalte.

Di 1 februari 2022 | 19.30 - 21.30 uur |   
HOFtheater Raalte

30

Met kosteloos materiaal inspireren, ontdekken en verbinden 
door Chantal de Wolde

THEATER

HOFtheater

Naar een voorstelling toe gaan in het 
theater is hartstikke leuk, maar wat komt 
er eigelijk allemaal bij kijken? Wat doen de 
mensen die in het theater werken? Waar 
kleden de artiesten zich om? Hoe is het om 
op een podium te staan?  

De kinderen krijgen een rondleiding door 
het hele HOFtheater en maken kennis met 
de verschillende kanten van het theater. 
Ze krijgen de kans om zelf de knoppen van 
het licht en geluid te bedienen en veel vra-
gen te stellen. Tot slot mogen ze zelf een 
kort optreden doen op het grote podium... 
 
 

Geef de eindmusical van groep 8 net dat 
beetje extra… in een echte theaterzaal! 

De rode loper, 311 comfortabele thea-
terstoelen, podium van 10 x 10 meter, 
expertise en technische mogelijkheden 
van het HOFtheater geven de musical 
een professionele
uitstraling en maken dit tot een bijzon-
dere belevenis voor uw leerlingen en het 
publiek.  

Eindmusical in het HOFtheater 
(groep 8)

Achter de schermen  
(groep 3 t/m 5)

Basispakket voor € 895 (excl btw)* 

• Twee dagdelen theaterzaal (aaneenge-
sloten dagdelen)
• Licht + Geluid
• 1 Technicus
• Kleedkamers + artiestenfoyer
 
* Exclusief vleugel, beamer en apparatuur 
die het HOFtheater moet inhuren. Geldig 
in schooljaar 2021/2022.
 
Het basispakket kan worden uitgebreid. 
Vraag naar de mogelijkheden. Dit 
basispakket geldt alleen voor nonprofit 
organisaties uit de gemeente Raalte.

Praktische informatie

HOFtheater | Voorhof 2 | 8102 MH Raalte 

Mirjam Borger | 0572 - 361 361 
mirjam.borger@hoftheater.nl

www.HOFtheater.nl 

Prijs:   Iedere school mag met 1 groep een   
  gratis rondleiding doen.  Extra  
   groepen betalen € 75 per rondleiding.
Tijd:  60 minuten



 
Colofon

Uitgave HOFtheater 
Mogelijk gemaakt door Gemeente Raalte 
Samenstelling en eindredactie Mirjam Borger
Ontwerp en vormgeving Mirjam Borger
Oplage 150 stuks


