
Op woensdag 15 mei 2019 vindt de Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag plaats in TivoliVredenburg. 
Een middag die in het teken staat van inspiratie en uitwisseling over cultuureducatie in de stad Utrecht. 
Deze middag heeft als overkoepelend thema creativiteit en is speciaal gericht op iedereen die werkzaam 
is in het primair onderwijs.

We hebben een bijzonder programma samengesteld. Niemand minder dan wetenschapsjournalist  
Mark Mieras zal de dag inleiden met zijn lezing Creativiteit & het kinderbrein. Daarna kun je je laten  
inspireren door het cultuuraanbod voor schooljaar 2019-2020 en kennis en ervaringen uitwisselen  
tijdens de culturele marktplaats en de creatieve deelsessies van onze partners.

zeker zijn van een plek op de 
cultuur & school utrecht inspiratiedag? 
meld je kosteloos aan vóór 19 april via 

info@cultuurenschoolutrecht.nl

14:00 UUR INLOOP EN INSCHRIJVING DEELSESSIES

14:30 UUR MARK MIERAS LEZING CREATIVITEIT & HET KINDERBREIN 
Cultuureducatie helpt kinderhersenen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in 
een samenleving die steeds sneller verandert. Een samenleving waarin wat standaard is steeds 

vaker wordt geautomatiseerd, en waar het voor mensen dus meer en meer aankomt op  
praktische creativiteit. Wetenschapsjournalist Mark Mieras neemt met ons een duik in 

het kinderbrein. Wat is leren? Hoe gaat dat het handigst? Waarom moeten leerlingen het 
onbekende in de ogen leren kijken? Moeten ze ontdekken dat wat onbekend en soms 

ongemakkelijk is een bron van plezier kan zijn?

15:15 UUR MARKTPLAATS & DEELSESSIES RONDE 1, 2 & 3 
Laat je inspireren op de culturele marktplaats door onze partners en hun cultuuraanbod voor 

schooljaar 2019-2020. Je kunt ook deelnemen aan hun creatieve deelsessies. Aan de hand van 
presentaties en workshops lichten ze een tipje van de sluier op over creativiteit en hun nieuwe 
cultuuraanbod. En natuurlijk is er ruimte voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen! 
Ook onderwijsonderzoeksbureau Oberon zal een deelsessie verzorgen over de ervaringen van  

leerlingen en leerkrachten met culturele activiteiten in Utrecht.

16:45 UUR BORREL
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PROGRAMMA - TIVOLIVREDENBURG



Onderzoekend leren in het museum en in de klas  
In deze workshop krijg je op interactieve wijze een  
kennismaking met de verschillende programma’s van 
het Universiteitsmuseum. Ga zelf onderzoekend aan 
de slag, van luchtexperiment tot determinatie van een 
bot. Na afloop krijg je praktische lesideeën mee om in 
de klas verder te gaan met onderzoekend leren. 

         Ontdek je eigen wereld in het nijntje museum      
         Handen uit de mouwen en creatief aan de slag 
         met nijntje! Doe jij mee?

Theatermaker Jetse Batelaan aan het woord over Oorlog  
Oorlog houdt ons bezig. Kinderen hebben er ideeën over, maar hoe we ook 
proberen hun vragen te beantwoorden, we kunnen er eigenlijk niet echt bij. 
Aanleiding voor regisseur Jetse Batelaan om een ongrijpbaar fenomeen bij 
de hoorns te vatten. Tijd voor een interview met deze eigenzinnige maker.

Ontdek de Utrechtse geschiedenis in Het Utrechts Archief 
Ons publiekscentrum krijgt in 2019 een grootschalige make-over. Vanaf het najaar 
nemen we leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs mee op een verrassende 
ontdekkingstocht door de Utrechtse geschiedenis, waarbij het archief op magische wijze 
tot leven komt. Nieuwsgierig naar wat dit concreet betekent? Kom langs!

Ver weg komt dichterbij 
Op Sonnenborgh leren leerlingen alles over sterrenkunde en weerkunde. Leerlingen worden 
uitgedaagd om als echte onderzoekers mee te denken over onderwerpen als zwaartekracht, 
sterren, maanfases, buitenaards leven en het maken van een weerbericht. In deze workshop 
geven we een voorproefje van een van de educatieve programma’s van Sonnenborgh.

Aanbod voorstellingen & kunsteducatie schooljaar 2019-2020  
Neem een kijkje achter de schermen en maak kennis met ons programma voor 
scholen. Er is voor groep 1 tot en met 8 een prikkelend aanbod. Ontdek scènes uit 
voorstellingen, maak kennis met onze acteurs, regisseurs en educatiemakers en 
vraag hen het hemd van het lijf!

Theater in Podium Hoge Woerd  
Benieuwd naar de nieuwe schoolvoorstellingen in 
Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn? Bezoek dan 
de presentatie van theaterprogrammeur Marjan van 
Huijstee. Op inspirerende wijze vertelt zij, aan de 
hand van trailers en een inhoudelijk verhaal, over het 
nieuwe aanbod en de workshops.
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Ervaringen van leerlingen en leerkrachten met culturele activiteiten in 
Utrecht. Wat kun je ermee?  
Wat vinden leerlingen eigenlijk van de culturele activiteiten in Utrecht? 
Wat doen culturele instellingen met feedback van leerlingen en leer-
krachten uit de evaluaties van Cultuur & School Utrecht? En wat kun je 
er als icc’er op school mee? In deze interactieve workshop gaat Oberon 
hierover in gesprek met scholen en culturele instellingen.

CULTUUR & SCHOOL UTRECHT

DOMTOREN & DOMKERK (groep 3-8)

DOMUNDER (groep 5-8)

MUSEUM CATHARIJNECONVENT (groep 1-8)

NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM (groep 1-8)

SONNENBORGH MUSEUM & STERRENWACHT (groep 5-8)

PODIUM HOGE WOERD (groep 1-8)

KASTEEL DE HAAR (groep 3-6)

MUSEUM SPEELKLOK (groep 2-8)

OBERON

NIJNTJE MUSEUM (groep 1-2)
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Poppodium EKKO presenteert: cultuureducatieprojecten 2019-2020  
Interactieve schoolconcerten Begeleid door Nederlands’ meest 
opkomende artiesten. Dansen mag!  
Popmuziek is overal Neem een duik in de geschiedenis van popmuziek, 
maak kennis met een echte muzikant en ga naar een concert in EKKO. 
Zo doe je dat Organiseer zelf een show in EKKO, zowel voor als achter 
de schermen.

Doen, oefenen en leren kijken in het Centraal Museum
Het Centraal Museum ontwikkelt uitdagende onderwijsprogramma’s. 
Het uitgangspunt hierbij is dat beeldende kunst en vormgeving leer-
lingen helpen hun leefomgeving en de wereld om hen heen beter te 
begrijpen. Dat doen we door te (leren) kijken, in gesprek te gaan, te 
doen en te oefenen. Kom je ervaren hoe wij werken?

Hoe werkt een stoomtrein?  
Heb je je ooit afgevraagd hoe een stoomlocomotief werkt en hoe 
stoom zo’n enorm zware machine in beweging kan zetten? Leer 
er alles over bij onze stoomkarpresentatie en stel al je stomende 
vragen aan de expert!

De Grote Pinguïn en Bananenshow 
Deze muziekvoorstelling van Ardemus Quartet (saxofoonkwartet) sluit aan bij het thema 
van de Kinderboekenweek 2019 Reis mee! Op de Zuidpool leven de laatste vier pinguïns 
van Kantona, die alleen bananen eten. Als de enige bananenboom op het continent 
sneuvelt, ondernemen de pinguïns een gevaarlijke reis naar een plek waar bananen in 
overvloed zijn: de bananenstal van Ome Jaap op de Albert Cuypmarkt. Maar wat moet 
Ome Jaap met vier pinguïns?

CENTRAAL MUSEUM (groep 1-8)

SPOORWEGMUSEUM (groep 3-8)

TIVOLIVREDENBURG (groep 1-8)
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HET UTRECHTS ARCHIEF (groep 5-8)

HET FILIAAL THEATERMAKERS (groep 1-8)

DUNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT (groep 3-8)
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STADSSCHOUWBURG UTRECHT (groep 1-8)

INSCHRIJVEN VOOR DE DEELSESSIES  
KAN OP DE CULTUUR & SCHOOL UTRECHT 
INSPIRATIEDAG ZELF!
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PARTNERS CULTURELE MARKTPLAATS 
                         EN DEELSESSIES D


