Met trots presenteren we het nieuwe grootschalige culturele aanbod
2016 – 2017. De deuren van de musea en podia staan ook dit jaar weer wijd
open om schoolgroepen uit Utrecht te ontvangen!
Afgelopen jaar hebben we veel leerkrachten en Interne
Cultuur coördinatoren (ICC-ers) gesproken: op school,
tijdens de Sneak Preview, focusgroepen, presentaties bij
ICC-cursussen, culturele bezoeken en aan de telefoon.
Insteek van het gesprek is: hoe kunnen we het aanbod
nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften
van het onderwijs? Deze leuke gesprekken geven nieuwe
invalshoeken, vullen bestaande kennis aan of bevestigen
ons beeld van de wensen en behoeften van
leerkrachten. Ook de digitale enquêtes geven een scherp
beeld wat goed gaat en waaraan gewerkt moet worden.
Alle verkregen informatie bespreken wij met de
educatoren van de culturele instellingen. Met die input
zijn zij aan de slag gegaan. Wij kunnen met zekerheid
zeggen dat het aanbod dit jaar nog beter aansluit op de
vraag van het onderwijs!
Het is mooi om te zien dat de meeste scholen inmiddels
een cultuurplan hebben opgesteld en doorgaande
leerlijnen hebben ontwikkeld. We zien steeds meer dat
er een cultuurteam om een Interne Cultuur Coördinator
heen staat. Dit zijn heel mooie ontwikkelingen.
Wat verheugt, is dat een museumbezoek niet meer op
zichzelf staat, maar dat het deel uitmaakt van het
lesprogramma. Daarmee is een museumbezoek leren
buiten de muren van de school!
Dit neemt niet weg dat een cultureel bezoek ook een
unieke ervaring mag zijn die op zichzelf staat. We horen
leerkrachten enthousiast vertellen dat ze genieten van
hun leerlingen tijdens een voorstelling of concert, dat ze
zien dat er iets gebeurt in de hoofden van de leerlingen,
dat leerlingen niet uitgesproken raken na afloop, dat ze
nieuwsgierig zijn geworden, meer willen weten, kortom
dat ze echt een nieuwe ervaring hebben opgedaan. Zo’n
ervaring is uniek en willen we kinderen graag meegeven.
Herinneren we niet allemaal de eerste keer in theater?

Het grootschalige aanbod is niet alleen receptief, maar
ook reflectief en actief. Leerlingen doen heel veel
vaardigheden op tijdens deze culturele activiteiten.
Op de website www.cultuurenschoolutrecht.nl hebben
we in het aanbod de leerdoelen, vaardigheden en
andere onderdelen expliciet benoemd.
Deze brochure is kort en bondig en geeft een overzicht
van het culturele aanbod komend schooljaar. Naast het
aanbod lees je over de prijzen van het cultureel bezoek
en het vervoer er naartoe. Korte interviews geven een
beeld van de praktijk. Zijn er vragen, dan kun je altijd
contact met ons opnemen.
We wensen jullie een inspirerende reis door het
cultureel aanbod 2016 – 2017.
Floriëlle Ruepert, coördinator
Robbie van Boeijen, medewerker Planning & Organisatie

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het grootschalig
cultuuraanbod van de stad Utrecht. Cultuur & School Utrecht regelt voor
Utrechtse basisscholen het bezoek aan musea en podia in de stad Utrecht.
Maar we doen meer dan dat: we inventariseren de wensen en behoeften van
scholen zodat het culturele aanbod nog beter aansluit op het lesprogramma van
de scholen. Daarmee is de rijke ervaring die leerling opdoen in het museum,
de concertzaal of het theater echt leren buiten de school!
Wil je meer informatie? Kijk op www.cultuurenschoolutrecht.nl
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Bekijk het aanbod van de musea en podia in de stad
Utrecht.

De deuren van de musea en podia staan ook dit jaar
weer wijd open om schoolgroepen te ontvangen.

-Informatie over de prijs van een bezoek naar museum
theaterzaal of concertzaal.
- Informatie over de verschillende
vervoersmogelijkheden.

Maak je keuze en schrijf in. Hoe gaat dat ?

Informatie over alle ‘ins and outs’ rondom een boeking.
met leerkracht Nienke Felix, ICC-er van De Ridderhof.

met Iris van den Hengel, ICC-er De kleine Vliegenier.

met Nina de Hondt, kunsteducatie Het Filiaal
theatermakers.

met Anite Haverkamp, educator Museum
Catharijneconvent.

Een bezoek aan de theaterzaal of
concertzaal is €7,50 per leerling.
De begeleiders zijn gratis. Het
gezelschap biedt meestal
workshops aan waarvoor apart
moet worden betaald. De prijzen
voor deze workshops staan
vermeld bij het aanbod.

De prijs voor een bezoek aan een
museum verschilt per museum.
Alle musea hanteren dezelfde
voorwaarden. Het gaat om een
groepsprijs met maximaal 30
leerlingen, begeleiders gratis. Wat
de prijs is, vind je bij het aanbod.
De prijzen zijn inclusief btw.

Naast het museum- of
podiumbezoek kun je bij Cultuur &
School Utrecht ook terecht voor
vervoer. Je kunt met je groep
leerlingen op verschillende
manieren naar de culturele
instelling gaan. Cultuur & School
Utrecht regelt op verzoek het
busvervoer van en naar de
culturele instelling. We zijn blij dat
we met U-OV en Pouw Vervoer
afspraken hebben kunnen maken
om het vervoer van en naar de
culturele instelling zo soepel
mogelijk te maken. Je kunt kiezen
uit de volgende mogelijkheden:

Leerlingen en begeleiders reizen
via het reguliere openbaar vervoer
van U-OV voor een vaste
retourprijs naar de culturele
instelling.
- €2,55 per persoon voor een
retourtje voor zowel leerlingen als
begeleiders;
- Je krijgt één vervoerbewijs voor
de gehele groep met de aantallen
erop;
- Je hebt met het vervoerbewijs
toegang tot de bussen en trams
van U-OV;
- Het vervoerbewijs wordt via
Cultuur & School Utrecht digitaal
in PDF aangeleverd;
- Print het vervoerbewijs, en laat
het zowel op de heen- als
terugreis door de chauffeur
stempelen;
- Alleen geldig tussen 9:00 uur en
16:00 uur;
- Op iedere 15 kinderen minimaal
één begeleider.

Pouw Vervoer biedt kleine
touringbussen aan met 16
zitplaatsen en 16 staplaatsen
- De prijs per bus is €170,-.
- De leerlingen worden van school
opgehaald en afgezet voor de deur
van het museum, behalve bij
AAMU en Speelklok (dan 50 m
lopen) en vice versa.
- De bussen bevatten gordels.
- Er is een beperkte
beschikbaarheid van de bus.
Deze bus is ideaal voor kleuters.

U-OV biedt bussen aan met 40
zitplaatsen en 20 staplaatsen.
- Prijs per bus is €185,50.
- De bus rijdt van halte naar halte,
dat wil zeggen dat de leerlingen
lopen naar de dichtstbijzijnde
halte bij school. Van die halte
worden zij gebracht naar de halte
vlak bij de culturele instelling (en
vice versa).
- Alleen mogelijk tussen 09:30 uur
en 15:30 uur.
- Op iedere 20 kinderen minimaal
één begeleider.
- Er is een beperkte
beschikbaarheid van de bus.

Pouw Vervoer biedt 2 type grote
touringcars aan:
- Een bus met 68 zitplaatsen voor
€300,-.
- Een bus met 90 zitplaatsen voor
€400,-.
Voor beide bussen gelden de
volgende voorwaarden:
- De leerlingen worden van school
opgehaald en afgezet bij de halte
vlakbij de culturele instelling.
- De touringcars bevatten gordels.
- In september is er een beperkte
beschikbaarheid.
De busprijzen zijn inclusief btw.
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Kijk op je gemak rond in deze brochure of op de website.
Welk aanbod sluit aan op het cultuurbeleid van je eigen
school? De brochure geeft kort en bondig een overzicht
van het educatieve aanbod.
Op de website www.cultuurenschoolutrecht.nl vind je
veel meer informatie over het culturele aanbod en de
culturele instellingen. Je vindt er filmpjes, foto’s,
lespakketten en uitgebreide informatie over het
educatieve programma. Maar ook aan welke kerndoelen
de programma’s voldoen, welke thema’s aan bod
komen, welke vaardigheden leerlingen opdoen én of iets
actief, receptief of reflectief is. Ook is dit jaar op verzoek
van leerkrachten informatie over het museum of podium
toegevoegd. Welk verhaal vertelt een museum of
podium, wat zijn de ‘unieke kenmerken’? Daarmee kun
je niet alleen je leerlingen goed voorbereiden op een
bezoek, maar ook jezelf. Raadpleeg voor de meest
recente informatie altijd de website.

Schrijf je in vóór 8 juli om verzekerd te
zijn van een plek!
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Plannen gaat via het digitale plansysteem. Deze is te
vinden op de website www.cultuurenschoolutrecht.nl. Je
vult eenmalig de schoolgegevens in (als je vorig jaar al
bent ingeschreven, hoef je niet opnieuw in te schrijven).
Daarna geef je per groep aan welk aanbod je wilt
afnemen en óf en op welke manier je gebruik wilt maken
van vervoer. Het plansysteem is eenvoudig in gebruik en
voorzien van instructieblokjes. Heb je vragen over het
plannen, dan kun je altijd contact opnemen met de
medewerker Planning en Organisatie van Cultuur &
School Utrecht.

Nadat de ICC-er de verschillende groepen van de school
voor een museum- of podiumbezoek heeft ingeschreven,
gaat de medewerker Planning & Organisatie met deze
informatie aan de slag.
Er vindt afstemming plaats met de musea of de
opgegeven dagen en tijdstippen uitkomen. Er wordt een
goede indeling gemaakt van groepen over de gewenste
voorstellingen en concerten. Ook wordt de
vervoersvoorkeur afgestemd.
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt
de ICC-er een overzicht van de ingeplande bezoeken. De
ICC-er heeft 5 dagen de tijd om deze boeking om te
zetten in een bevestiging. Daarmee zijn de bezoeken
definitief.
Uiteraard kun je het hele jaar door een boeking doen via
Cultuur & School Utrecht.

Twee keer per jaar ontvangt de school een factuur:
- In oktober 2016. Een factuur met het afgenomen
aanbod en eventueel busvervoer tot en met december
2016.
- In februari 2017. Een factuur met het afgenomen
aanbod en eventueel vervoer van januari 2017 tot de
zomervakantie.

Drie weken voor het bezoek aan de culturele instelling
ontvangt de leerkracht* een herinnerings e-mail voor
het aankomend bezoek. In deze e-mail staat informatie
over een goede voorbereiding op het culturele bezoek.
Ook is informatie over eventueel busvervoer bijgevoegd.
* Als de ICC-er de naam van de leerkracht invult in het
plansysteem. De ICC-er ontvangt een kopie.

Een dag na het bezoek ontvangt de leerkracht* een
korte digitale enquête met een paar evaluatieve vragen
over het cultureel bezoek. Daarmee kunnen we de
bezoeken goed monitoren.
* Als de ICC-er de naam van de leerkracht invult in het
plansysteem. De ICC-er ontvangt een kopie.

De school is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven
van wijzigingen aan Cultuur & School Utrecht.
Wijzigingen in het bezoek aan de culturele instelling
en/of het vervoer er naartoe, kunnen tot vijf werkdagen
voorafgaand aan het bezoek gedaan worden. Bij
annulering van een bezoek worden de gehele kosten in
rekening gebracht.
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Op de volgende pagina’s vind je het aanbod van de
musea en podia in de stad Utrecht. Zie je een blauw vlak
aan de onderkant dan betreft het een voorstelling of
concert; zie je een rood vlak aan de onderkant dan
betreft het aanbod van de musea. Het culturele aanbod
is per groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8 geclusterd. De
gekleurde tabjes aan de zijkant van de pagina geven
eveneens aan voor welke groep de voorstelling, het
concert of het museumbezoek ontwikkeld is. Naast
informatie over de voorstelling, concert of
museumbezoek vind je ook meer informatie over het
educatieve materiaal. Wil je meer weten, kijk dan op de
website www.cultuurenschoolutrecht.nl.

Cultuur & School Utrecht probeert zoveel mogelijk de
wensen en behoeften van scholen te vertalen naar het
aanbod. Zo zijn er in schooljaar 2016 - 2017 meer
voorstellingen en concerten voor kleuters en is dans ook
als discipline vertegenwoordigd in het aanbod.

Voor Cultuur & School Utrecht is het belangrijk dat het
aanbod aansluit op het lesprogramma. Wil je dat een
rondleider weet waar de groep mee bezig is of in welk
kader het museumbezoek valt? Geef deze informatie
door in het veld ‘informatie voor museumworkshopdocent’ van het plansysteem. Zo kan de
museumdocent of rondleider aansluiten op de vraag
van de school.

Een aantal musea biedt vanaf september het Museum+
programma. Bij het museum+ programma bepaalt de
leerkracht samen met de educator van het museum het
onderwerp van het bezoek. Bij het programma is de
kennis, het inzicht en de mening van de leerlingen over
het onderwerp het uitgangspunt. Vanuit die eerste
ontmoeting gaat de museumdocent met de leerlingen
aan het werk in het museum. De rondleiding versterkt
openheid en genuanceerd denken en stimuleert een
bredere kijk op de wereld. Deze methode wordt I ask
genoemd. Het educatieve programma kent daarnaast
verschillende werkvormen. Welk thema of onderwerp
in het museum behandeld wordt, bepaalt de leerkracht,
maar gaat altijd uit van het verhaal van het museum.
De Cultuur coördinator wordt via de website van
Cultuur & School Utrecht in contact gebracht met de
educator van het museum. De boeking van dit
Museum+ programma loopt via Cultuur & School
Utrecht.
De volgende musea doen mee met het Museum+
programma: het Centraal Museum, het AAMU,
Museum Catharijneconvent, het Utrechts Archief,
Universiteitsmuseum Utrecht.
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nijntje museum

nijntje museum

at is een museum?

n het verkeer
1/2

1/2

Het programma ‘wat is een museum?’ is speciaal
gemaakt voor de groepen 1 en 2. In de themaruimte ‘het
museum’ ontdekken de kinderen wat een museum is.
Deze ruimte is ingericht als een rijke leeromgeving
waarin veel gespeeld, uitgeprobeerd en ontdekt kan
worden. De leerlingen maken kennis met het fenomeen
museum, kijken naar kunst, richten zelf een
tentoonstelling in en onderzoeken de elementen kleur,
vorm en compositie. Zo maken de leerlingen een eigen
compositie op een lichttafel en bouwen ze zelf een
kunstwerk geïnspireerd op de kunststroming Bauhaus en
De Stijl, waarvan Dick Bruna een bewonderaar was. Ook
maken leerlingen voelend, kijkend en luisterend kennis
met de gereedschappen van Dick Bruna en zoeken delen
van tekeningen bij elkaar op de werktafel. Zo oefenen ze
in goed kijken en vergelijken.
Vlakbij ‘het museum’ bevindt zich ‘het huis van Dick
Bruna’. Daar kunnen de kinderen origineel werk van Dick
Bruna bekijken en zich verwonderen over alle boekjes
die hij geschreven heeft.
De leerlingen bezoeken ook het kunstlokaal. In deze
ruimte gaan ze, onder begeleiding van de
spelbegeleider, aan de slag met het maken van een
eigen kunstwerk. Het nijntje museum staat garant voor
een complete, culturele ontdekkingstocht: actief,
receptief en reflectief. Nooit belerend, maar altijd
spelenderwijs.

Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding
met digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een
introductie op nijntje en het nijntje museum, een
introductie op het
museumbezoek en het
programma ‘wat is een
museum?’: een
themales ‘kleuren met
verf’ in de vorm van
een lesomschrijving met
gebruik van eigen
materiaal en suggesties
voor
verwerkingsopdrachten.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep

Het programma ‘in het verkeer’ is speciaal gemaakt voor
de groepen 1 en 2. Het combineert een museumbezoek
met verkeerseducatie. Samen ontdekken ze hun
leefwereld en maken kennis met goed en veilig gedrag in
het verkeer. In het museum maken de leerlingen
spelenderwijs kennis met diverse eenvoudige
verkeerssituaties. De ruimte die bezocht wordt bestaat
uit twee delen: de ene helft bevat allerlei leuke en
leerzame verkeersspellen en de andere helft bestaat uit
een groot verkeersplein waarop verschillende
verkeerssituaties geoefend kunnen worden.
Het boekje ‘stoeprand… stop!’ komt tot leven in de
poppenkast met handpoppen. In een auto kunnen de
leerlingen oefenen met het omdoen van een echte
autogordel. Vormen en hun schaduwen worden bij
elkaar gezocht in het kijkspel. In het luisterspel
ontdekken de leerlingen welke geluiden de diverse
vervoermiddelen produceren.
Bij het verkeersplein kunnen de leerlingen zich verkleden
als een klaar-over, een deftige dame, een deftige heer
en een agent. Ook zijn er verkeershesjes om aan te
trekken. Op de fiets, op de stoep of in de bus leren ze
spelenderwijs op een veilige manier aan het verkeer deel
te nemen.
Op het verkeersplein kunnen verschillende situaties
geoefend worden zoals het lopen op de stoep, het lopen
langs een obstakel op de stoep, het oversteken op een
zebrapad, het oversteken op een zebrapad met
verkeerslicht, het oversteken van een
spoorwegovergang, wachten op een
bus en hoe om te gaan met een
naderende trein. Het nijntje museum
staat garant voor een complete,
culturele ontdekkingstocht: actief,
receptief en reflectief. Nooit belerend,
maar altijd spelenderwijs.

Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding
met digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een
introductie op nijntje en het nijntje museum, een
introductie op het museumbezoek en het programma ‘in
het verkeer’: een themales ‘veilig in het verkeer’ in de
vorm van een voorleesverhaal met beeld en suggesties
voor verwerkingsopdrachten.
Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep
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TivoliVredenburg
Meneer Tobias en het zwarte
monster

Stadsschouwburg Utrecht
Dit is geen droom
Unieke Zaken

Tobias Borsboom
1/2

1/2

3/4 & 5

3
Het huisje is klein maar klokkenmaker Meneer Tobias
woont er tevreden en gelukkig in zijn eentje. Tot op een
doordeweekse donderdag, ’s morgens om tien uur
precies, de bel gaat. Meneer Tobias gaat kijken en staat
pardoes oog in oog met een groot zwart monster. Dan
begint er een heel ander leven. De klokken draaien door,
zijn jas danst de kamer rond en de stilte wordt gevuld
met wonderlijke klanken.

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief met
doe-, kijk- en luistermateriaal dat zodanig is
samengesteld, dat de leerkracht hier zelfstandig mee
aan de slag kan. Het lesmateriaal bereidt de leerlingen
voor op het bezoek aan TivoliVredenburg.

Interactiviteit en zelf doen staat centraal bij deze
educatieve muzikale workshop. Leerkrachten kunnen
vooraf kiezen uit een aantal thema’s die behandeld
worden tijdens de workshop. Voor Meneer Tobias en het
zwarte monster kan worden
gekozen uit de volgende thema’s:

In ‘Dit is geen droom’ komt een museum tot leven. Drie
figuren stappen uit hun schilderij en nemen je mee naar
een wereld waarin niets is wat het lijkt. Ze doen de
gewoonste dingen, maar dan nét even anders. Ze
verrassen en verbazen je, zoals dat ook in een droom
gebeurt.
‘’Dit is geen droom is een aanstekelijk theatersprookje boordenvol
humor, spannende invalshoeken en visuele tovertrucs.’’

‘Dit is geen droom’ is een mix van objecttheater, mime,
goocheltrucs, humor en muziek. Een surrealistisch
theateravontuur voor iedereen vanaf 4 jaar. Gebaseerd
op de schilderijen van de Belgische kunstschilder René
Magritte

Het educatief materiaal bestaat uit een lesboekje en CD
met diverse los van elkaar uit te voeren opdrachten voor
in de klas (tekenen, fantasie en reflectie) of in het
speellokaal (actief, drama, beweging). Deels ter
voorbereiding op en deels ter verwerking van de
voorstelling.

Muzikale thema’s:
• De piano
• Stilte, ritme en melodie
• De metronoom (tempo)
• Muziek is beweging
Buitenmuzikale thema’s:
• Beweging is muziek
• Missen en verlangen
• Het spectrum tussen angst en
nieuwsgierigheid
• Monsters

Muziek/Muziektheater
23 januari 2017
60 minuten
€7,50 euro per leerling
€80,- per groep
De workshop duurt 45 minuten.

Objecttheater
6 februari 2017
52 minuten
€7,50 per leerling
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Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent
Nog 1 nachtje slapen

Maak samen met Kobe een
museum

1/2 & 3

1/2 & 3

In dit vrolijke interreligieuze programma gaan de
kleuters helpen een feest voor te bereiden. Wat heb je
allemaal nodig als je een feestje gaat vieren? Lekker
eten, muziek en slingers? De kleuters gaan zelf
boodschappen doen en ontdekken op speelse wijze
welke feesten we vieren. Ze kijken naar
kunstvoorwerpen, luisteren naar verhalen en doen bij
elk feest een leuke opdracht.

In de klas maken de leerlingen door middel van een
verhaal kennis met Kobe. Kobe verzamelt, sorteert,
registreert en presenteert allerlei mooie en bijzondere
vondsten. Dit gaan de leerlingen in het museum ook
doen. Ze helpen Kobe zijn verzameling te vergroten en
gaan op zoek naar dieren op de kunstwerken. De les
wordt afgesloten met het maken van een eigen museum
met de gevonden voorwerpen.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibordmodule op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit materiaal kan zowel klassikaal als individueel
worden gebruikt.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibordmodule op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit materiaal kan zowel klassikaal als individueel
worden gebruikt.

Een goede voorbereiding helpt leerlingen wat ze kunnen
verwachten in het museum, zodat de beleving in het
museum meer diepgang krijgt.

Een goede voorbereiding helpt leerlingen wat ze kunnen
verwachten in het museum, zodat de beleving in het
museum meer diepgang krijgt.

Beeldende kunst &
Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€90,- per groep

Beeldende Kunst &
Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€90,- per groep
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Stadsschouwburg Utrecht
Pokon

Stadsschouwburg Utrecht
Zebra Zebra

De Dansers
1/2 & 3/4

NTjong
2 & 3/4
5/6

5
Zoals kinderen door de speeltuin razen, zo bestormen de
drie spelers van Pokon het podium. Geef ze meubels,
keukentrapjes, gitaren of planten en ze mogen rennen,
klimmen, dralen en vies worden. Wat volgt is een
draaiende, waaiende, hikkende, ritmisch buitelende en
muzikaal struikelende stroom van noodzakelijk
speelplezier. Ook al zitten ze soms even klem – in een
tafel, een trap of toch weer die regeltjes – Pokon is
onstuitbaar. Met Pokon brengen De Dansers een ode
aan spelen. Alle dieren spelen om te groeien – mensen
dus ook. Een voorstelling vol beweging, ritme,
inventiviteit en vriendschap, voor kinderen en
volwassenen die niet stil kunnen zitten.

‘’Bekroond met een Zilveren Krekel (prijs voor jeugdtheatervoorstellingen)
in 2014 en enthousiast ontvangen door pers en publiek. Daarom is de
beeldende voorstelling opnieuw te zien met de originele cast.’’

Als een wilde zebra zomaar opduikt in een stadje, raakt
iedereen in rep en roer. Zeker omdat er steeds meer
zebra’s verschijnen. Met hun komst verandert alles en
raakt iedereen op drift. Maar één ding is duidelijk: de
wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Een theatraal en
muzikaal stripverhaal voor iedereen. Over de angst voor
al het vreemde en over zwart-wit denken in een full
colour wereld. Geïnspireerd op het beroemde toneelstuk
Le Rhinocéros van Eugène Ionesco.

Bij de voorstelling hoort een uitgebreide lesbrief die naar
eigen inzicht kan worden ingezet. Daarin staan
handvatten voor docenten om met kinderen over kunst
te praten, een instructie voor voorstellingsbezoek,
opdrachten met taal en beeld die zich richten op
associëren en lichamen lezen en actieve
dansopdrachten.

Als educatie materiaal krijgt iedere klas een stapel
ansichtkaarten (1 per kind) met een daarbij behorende
lesbrief met informatie en lessuggesties. Met dit
materiaal bouwen de kinderen met elkaar hun eigen
straat en zoeken we naar overeenkomsten en verschillen
in huizen en gewoontes. In de lessuggesties zijn zowel
opdrachten voor als voor na de voorstelling verwerkt.

De workshop vindt het best plaats in
dezelfde week of de week na het zien
van de voorstelling. Dan zijn de kinderen
geïnspireerd en is de voorstelling het
vertrekpunt van de workshop. De
kinderen gaan na een korte
nabeschouwing van de voorstelling
vooral actief aan de slag met dans. In de
workshop wordt aandacht besteed aan
verdieping van het thema van de
voorstelling en draagt zo bij aan de
verwerking ervan. D.m.v. beweging
wordt gewerkt aan samenwerken, jezelf
(durven) uitdrukken, creatief denken en
creatief doen. In een langere
workshop/lessenserie wordt ook gewerkt aan jezelf
leren presenteren. Het belangrijkste uitgangspunt is de
kinderen een theatrale ervaring mee te geven, in een
fantasierijke, actieve les.

Ben jij zwart met witte strepen? Of wit met zwarte
strepen? Ben jij een zwartkijker? En staat dat zwart op
wit? Tijdens de workshop bij Zebra Zebra denken én
spelen leerlingen samen onder leiding van een
theaterdocent.
Wie ben je? Wat
is normaal?
Waarom
veranderen
dingen? In een
uur spelen,
filosoferen en
bouwen
leerlingen naar
aanleiding van
de thema’s uit
de voorstelling.

Dansconcert
8 mei 2017
45 minuten
€7,50 per leerling
€90,- per groep
De workshop duurt 60 minuten.

Theater
21 november 2016
55 minuten
€7,50 per leerling
Startprijs vanaf €75,- per
groep
De workshop duurt 60 minuten.

cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/pokon
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Lopend door de school zijn allerlei
culturele werken van leerlingen te
zien. Nienke Felix, de Interne
Cultuurcoördinator (ICC-er) en
leerkracht van groep 6 zegt:
‘Cultuureducatie was altijd al
belangrijk voor onze school, maar
onze nieuwe directeur heeft
cultuureducatie hoog op de
agenda gezet.’
De Ridderhof is een grote school
in Leidsche Rijn met per jaargroep
3 groepen. De school maakt
gebruik van de regeling ‘Cultuur
voor ieder kind’ vanaf 2014 -2015.
Het cultuurplan is een
groeidocument. De leerlijnen zijn
gegroepeerd rondom de
disciplines Dans & Muziek, Theater
en Beeldend. De keuze voor deze
disciplines komt voort uit de
incidentele ‘uitjes’ uit het
verleden. Inmiddels zijn de ‘uitjes’
volwaardige projecten die ingebed
zijn in het schoolcurriculum.

“Stel het thema is ‘Verandering’. Dan
streven we ernaar om de culturele
activiteiten aan te laten sluiten bij dat
thema.”
Het schooljaar is opgedeeld in 8
blokken. In elk blok kun je kiezen
uit twee thema’s. Een thema dat
voortkomt uit de methode voor
Taal en een thema dat voortkomt
uit de methode voor Rekenen.
‘Stel het thema voor Taal is
‘Verandering’. Dan streven we
ernaar om de culturele activiteiten
aan te laten sluiten bij dat thema.
We gaan dan met een
aanbiedende partij in gesprek of
we zoeken iets wat erbij past.’
Zo’n cultureel bezoek bereidt

Nienke voor. Haar collega’s krijgen
van haar per activiteit een
planning dat uit drie onderdelen
bestaat: de voorbereiding,
informatie rondom het bezoek zelf
en de evaluatie. Ze biedt
achtergrondinformatie,
stimulerende vragen, de koppeling
met het thema, eventueel een
filmpje of de voorbereidende
lessen vanuit de culturele
instelling. Zo kan de leerkracht van
de groep de leerlingen goed
voorbereiden. De evaluatie
bestaat uit suggesties hoe het
bezoek kan worden nabesproken,
hoe je met de kinderen kunt
reflecteren en hoe je wederom de
koppeling met het thema kunt
maken. Per jaargroep bespreken
en beschrijven de leerkrachten
deze drie onderdelen. Deze
uitkomsten neemt Nienke mee in
de keuze voor het volgende
schooljaar.
‘We zijn onlangs naar
TivoliVredenburg geweest. Het
gaat ons - naast de
muziekvoorstelling zelf - ook om
het gebouw, hoe je je gedraagt,
wat er te zien is en wat opvalt.
Kortom we kijken naar het
geheel.’ In juni gaan ze voor het
eerst naar enkele musea in
Amsterdam. Nienke wil graag dat
de leerlingen ook kennis maken
met de musea in de stad Utrecht.
‘Sommige kinderen hebben nog
nooit de Domtoren beklommen’.
Utrecht heeft zoveel cultuur te
bieden. Ze zou heel graag meer
cultureel erfgoed in de lessen

integreren, maar pas je het in bij
geschiedenis of maak je er een
cultureel project van? Ze zou
graag per jaargroep één keer naar
een theater of concert gaan en
één keer naar een museum. ‘Maar
je moet keuzes maken, alles is
leuk!’ ‘Cultuur is in ieder geval
belangrijk voor kinderen. Het
vergroot de woordenschat, de
kennis van taal. Kinderen leren
hun eigen creativiteit ontdekken,
hun gevoel en emotie uitdrukken.
Het verbreedt hun blikveld en het
draagt bij aan de algemene
ontwikkeling.’

“Cultuur is belangrijk voor kinderen. Het vergroot de woordenschat, de kennis
van taal. Kinderen leren hun eigen creativiteit ontdekken, hun gevoel en
emotie uitdrukken. Het verbreedt hun blikveld en het draagt bij aan de
algemene ontwikkeling.”
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Museum Speelklok
Het is Toon die de muziek maakt!

Museum voor
hedendaagse Aboriginal kunst
Kwebbel Koala

3

3/4

2

1/2
Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les
in de klas met onder andere een verhaal - over het
orgelaapje Toon- om in de klas voor te lezen, en een
knutselopdracht waarbij de leerlingen een muts maken
die op kan worden gezet bij het bezoek aan het
museum. Tijdens de les in het museum klinkt er veel
muziek! Luister naar de live demonstraties van
instrumenten en klinkende verhalen in het museum.
Daarna gaat iedereen zelf aan de slag. De leerlingen gaan
in het museum op zoek naar orgelaapje Toon.
Uiteindelijk maken ze aan de hand van duidelijke
voorbeelden zelf een eenvoudig liedje voor een
zelfspelend muziekinstrument. De afsluitende les is een
eenvoudige tekst-, teken-, of muziekopdracht. Centraal
staat muziek en het muziekinstrument zelf.

Voorbereidende les:
Groepsgesprek, luisteren naar een verhaal (en
tussendoor liedjes zingen en nieuwe woorden leren) en
een knutselopdracht. Het onderwijs materiaal is
eenvoudig te downloaden van de website van het
museum. De les zit zo in elkaar dat hij eenvoudig te
geven is en geen extra voorbereiding van de docent
vereist
Les in het museum:
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren
naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf
doen (liedje maken) en beweging (dansen). Na een
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en
dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om
vervolgens weer geconcentreerd zelf aan de slag te
gaan.
Afsluitende les:
Keuze uit de lesbrief
uit een tekstopdracht,
tekenopdracht, of
muziekopdracht. Eens
in de maand plaatst
Museum Speelklok
een selectie van de
resultaten hiervan op
de website!
Cultureel erfgoed &
Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per groep

Veiligheidsgordels om en hou je vast, want tijdens dit
museumbezoek vliegen we helemaal naar Australië! De
Kwebbel Koala neemt je mee in de wereld van de
Aboriginals en hun bijzondere kunstwerken. Hij leert je
over de natuurlijke materialen en kleuren, het
vogelvluchtperspectief en de geheime symbolentaal.
Maar ook het oude nomadische bestaan, het rijke
ceremoniële leven en de geschiedenis van de Aboriginals
komen aan bod.
De museumles is opgebouwd uit verschillende
werkvormen en sluit aan op de belevingswereld van het
kind. De leerling wordt actief bij de kunst betrokken en
gaat ook zelf aan de slag met een creatieve opdracht.

Circa 2 weken voor het museumbezoek ontvangt de klas
een echt postpakket uit 'Australië'. Hierin zit een
persoonlijke uitnodiging van de Kwebbel Koala en een
voorbereidend lespakket met
uitgebreide handleiding voor de
docent. Dit lespakket bestaat o.a.
uit een mythisch Droomverhaal,
een DVD met PowerPoint en een
fotoboek. Maar je vindt hierin
ook een opblaaswereldbol,
museumlabels waarmee
kinderen op voorhand creatief
aan de slag kunnen en een
optionele verwerkingsles.
Deze les is zo vormgegeven dat
de klas actief betrokken wordt en
hands-on aan de slag gaat in
zowel de voorbereidende- als
verwerkingsles. Het bezoek
wordt nog leuker als de
leerlingen deze voorbereidende
les hebben gedaan!

Beeldende kunst
Gehele jaar door
75 minuten
€137,50 per groep
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Centraal Museum
Schatten en rovers
3/4

Centraal Museum
Hoe komt het museum
aan kunst?
3/4

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht.
Het verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal
van broer en zus Van Baaren die een prachtige
verzameling hebben bijeengebracht, het verhaal over de
ontdekking van licht en donker in de Utrechtse
schilderkunst of het verhaal van één van de oudste
kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder object
vertelt een verhaal. Soms op zichzelf, soms in
combinatie met andere objecten. Het Centraal Museum
vertelt de verhalen door de achtergrond, de
bijzonderheden en de verbanden tussen objecten
zichtbaar te maken. Een bezoek aan het museum is zo
steeds weer een bijzondere en verrijkende ervaring.

et Centraal Museum laat de wereld van Utrecht zien.
Verleden, heden en toekomst komen samen in de vijf
collecties van het museum: mode & kostuums, oude
kunst, toegepaste kunst, stadsgeschiedenis en moderne
& hedendaagse kunst. Door deze diversiteit kan het
museum niet alleen verbanden leggen tussen objecten
maar ook tussen Utrecht en de wereld. Het museum
gaat hiermee verder dan alleen verzamelen en
tentoonstellen door je uit te dagen, je te laten
experimenteren en de zintuigen te prikkelen. Je ontdekt
zo diepere verbanden, achtergronden en persoonlijke
verhalen.

Het Centraal Museum is eigenlijk de schatkamer van de
stad Utrecht. Wij bewaren schatten en laten die schatten
zien aan de mensen die in de stad wonen. Maar wat is
nou eigenlijk een schat?

Hoe verzamel je kunst? Leerlingen maken kennis met de
collectie van broer en zus Van Baaren en leren over de
verhalen op schilderijen. Hoe zijn de verhalen
vormgegeven en waarom vertellen schilders verhalen?
Wat is smaak en is die van iedereen hetzelfde?

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties.

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep
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Universiteitsmuseum

Spoorwegmuseum
Werk aan het spoor

Utrecht
Oma, wat heeft u grote

3/4

tanden…
3/4

Met het programma ‘Werk aan het spoor’ maken
leerlingen kennis met de verschillende beroepen bij de
spoorwegen. Het museumbezoek begint in de
Koninklijke Wachtkamer. Onder begeleiding van een
EduTrainer ontdekken de leerlingen verschillende
voorwerpen uit de collectie die bij de verschillende
spoorwegberoepen horen. Daarna gaat de klas in kleine
groepjes op speurtocht door de enorme wereld van
treinen. Als ze klaar zijn hebben ze zelf ervaren wat de
verschillende beroepen op het spoor inhouden en
kunnen ze hun opgedane kennis in praktijk brengen in
een spannende treinrit. Hun harde werken wordt
beloond met het afstempelen van hun werkbriefje.

Er is een lesbrief voor de docent met algemene
informatie over het programma en lessuggesties
(vooraf). Verder bestaat het educatief materiaal uit een
duidelijke (stap voor stap) beschreven voorbereidingsles
met werkblad, en een verwerkingsles met werkblad en
creatieve opdracht voor na het museumbezoek. Tijdens
het museumbezoek krijgen de leerlingen een
werkboekje in de vorm van een koffertje. Er wordt
gewerkt met tekst en foto’s. Ze gaan hiermee een
interactieve speurtocht doen door het museum.

Leerlingen bekijken hun eigen gebit en gaan op zoek
naar dierengebitten in de tentoonstellingen. Is jouw
gebit anders dan dat van een dier?
Confrontatie:
Het programma gaat spannend van start met voelzakjes.
De leerlingen ontdekken dat er verschillende
dierentanden in de zakjes zitten. Welke zijn het? Voordat
de leerlingen dierentanden gaan onderzoeken, bekijken
ze eerst hun eigen gebit.
Verkennen:
Leerlingen leren wat snijtanden, hoektanden en kiezen
zijn. In het museum bekijken ze skeletten van dieren en
letten ze vooral op de tanden. Die zien er heel
verschillend uit. Waar heeft dit mee te maken? Kun je
aan een gebit zien wat het dier eet?
Onderzoeken:
In groepjes krijgen de leerlingen een schedel. Door goed
te kijken onderzoeken ze het gebit van het dier
nauwkeurig. Welke vorm hebben de tanden?
Conclusie:
Op speelse wijze worden de waarnemingen van de
leerlingen verzameld en samengevoegd. Valt ze iets op
aan de tanden van dieren die vlees eten? Wat is het
voedsel van dieren met platte kiezen?

Dit museumprogramma bevat géén voorbereidend
educatief lesmateriaal.

Cultuureel erfgoed
Gehele jaar door
90 minuten
€165,- per groep

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
120 minuten
€130,- per groep
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Podium Hoge Woerd &
Stadsschouwburg Utrecht

TivoliVredenburg
Cellostorm

Spoor

Cello8ctet Amsterdam
Het Filiaal theatermakers

3/4

3/4

Na jarenlange trouwe dienst wordt hij door het noodlot
van zijn baasje gescheiden. Hij staat er alleen voor en het
enige dat hem te doen staat is zijn neus volgen. Maar
wie kan hij vertrouwen op de lange zoektocht en vindt
hij zijn baas ooit terug? Spoor is een reis vol spanning en
avontuur over trouw en vriendschap met in de hoofdrol
een hond. Actrice Henke Tuinstra brengt hem tot leven.
Maar zij niet alleen, er zijn ook schaduwen,
geprojecteerde landschappen, zichtbaar gemaakte
geuren en meeslepende muziek. Die muziek wordt
uitgevoerd door een strijkkwartet dat overigens niet live
op het toneel aanwezig is, maar des te meer via
projectie.

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er
worden lessuggesties in opgenomen die samenhangen
met andere reguliere leergebieden (oriëntatie op jezelf
en de wereld & kunstzinnige oriëntatie). Het onderwijs
wordt daardoor meer samenhangend en betekenisvoller
voor leerlingen.

In het Filiaal Lab komen kunsteducatie en onderzoekend
leren samen. De ontwikkeling van het creatief vermogen
en het trainen van de 21e-eeuwse vaardigheden maken
hier deel van uit. In het Lab rondom Spoor gaan we zelf
spoorzoeken, een zintuigelijke ervaring. De omgeving in
en rondom school
wordt flink
besnuffeld,
beluisterd en
bekeken. Hoe
kunnen we ervoor
zorgen dat we
altijd de weg terug
vinden? Met
elkaar zoeken we
naar creatieve
manieren om onze
eigen omgeving in
kaart te brengen.

Duif gaat op zoek naar vrienden. Zij vliegt over
oerwouden, steppen, zeeën, woestijnen en beleeft grote
avonturen met vreemde vogels en rare snuiters. Maar
een vriend vindt ze niet. Winden voeren haar mee naar
koude oorden. Bibberend, moe en heel alleen strijkt Duif
neer in de sneeuw op de Noordpool. Dat klinkt treurig
maar het komt wel eens voor dat er zomaar iets
onverwachts gebeurt… Een voorstelling over
eenzaamheid en vriendschap, zonder woorden maar met
veel humor en met muziek van Franz Schubert tot Philip
Glass, en van Alberto Ginastera tot Astor Piazzolla.

Rond het concert is digitaal lesmateriaal beschikbaar
waarin het thema vriendschap, de cello en de
veelzijdigheid van klanken centraal staat. Het
lesmateriaal bevat luister- doe- en tekenopdrachten. Het
lesmateriaal bereidt de leerlingen voor op het bezoek
aan TivoliVredenburg. Tevens is er een verwerkingsles
voor het na het bezoek.

De muzikale workshop in de klas wordt gegeven door
professionele musici en/of vakdocenten. Tijdens de
workshop krijgen de leerlingen een actieve rol.
Leerkrachten kunnen vooraf kiezen uit een aantal
muzikale of buitenmuzikale thema’s die behandeld
kunnen worden bij de workshop. Bij Cellostorm kan
gekozen worden uit:
Muzikale thema’s:
• De Cello
• Alledaagse en
dierengeluiden uit een cello
• Octet van exact dezelfde
instrumenten
Buitenmuzikale thema’s:
• Op reis gaan
• Verschillende landschappen
• Ontmoetingen
• Vriendschap
• Verliefd zijn

Objecttheater
Oktober t/m november
2016
60 minuten
€7,50 per leerling
€60,- per groep
De workshop duurt 60 minuten.

Muziek/muziektheater
8 mei 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
€80,- per groep
De workshop duurt 45 minuten.

cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/spoor
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“Als de leerkracht geïnspireerd en gepassioneerd is, kan hij de
vonk overbrengen.”
‘Vanaf 22 april heet onze school
De Kleine Vliegenier. Omdat we
als school talentontwikkeling hoog
in het vaandel hebben staan, heeft
één van onze leerlingen het logo
ontworpen. De leerlingen hebben
onderzocht en uitgewerkt wat je
nodig hebt om zelf te vliegen en
op basis hiervan een tekening
gemaakt. Een kleuter - één van
mijn leerlingen - heeft gewonnen’,
zegt Iris van den Hengel,
cultuurcoördinator, trots.
Op deze school passen ze het
creatieve model van de SLO toe.
Bij alle activiteiten doorlopen de
leerlingen het proces van
oriënteren, onderzoeken,
uitvoeren en evalueren.
Reflecteren komt in elke fase naar
voren. Niet alleen de leerkrachten
passen dit model toe, de school
ziet graag dat externe partijen,
zoals de workshopdocenten
tijdens het vreedzame
pauzeprogramma, dit ook
toepassen. ‘Alleen dan wordt zo’n
model geborgd en kunnen
leerlingen zich ontwikkelen’, zegt
Iris.
Dit jaar hebben de twee cultuur
coördinatoren ( Eveline Gaspersz
en Iris van den Hengel) samen met
het team hard gewerkt aan het
cultuurplan. Ze zijn begonnen met
brainstormen wat ze belangrijk
vinden. ‘We kwamen al snel uit op
de centrale positie van de
leerkracht. Als de leerkracht
geïnspireerd en gepassioneerd is,
kan hij de vonk overbrengen.’
Daarom kiest de school ervoor om
de wensen en behoeften van
leerkrachten te inventariseren.
‘Op onze school zijn culturele
activiteiten niet alleen leuk, maar
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net zo belangrijk als rekenen en
taal.’
Het creatieve model geeft
structuur aan het cultuurplan. De
21e -eeuwse vaardigheden geven
het kader. ‘Niet alleen de
leerlingen reflecteren op hun
leerproces, wij reflecteren ook op
de uitvoering van het cultuurplan.
Daarom is het plan blijvend in
ontwikkeling’.
Zoals het plan er nu uitziet kiezen
ze voor één discipline –
teambreed – per jaar. Komend
schooljaar is de hele school bezig
met drama. In die week ligt de
focus op zowel de receptieve als
de actieve kant van
cultuurbeoefening. Leerlingen
gaan op verschillende manieren
drama ontdekken. Elk jaar een
andere discipline.
Daarnaast bezoekt iedere groep
een keer per jaar een museum of
een atelier. De
cultuurcoördinatoren gaan in
gesprek met hun collega’s om te
horen wat zíj willen. Wat past bij
hun programma en wat past bij
hun belangstelling? Wat zijn de
behoeften van de leerkrachten en
de leerlingen? Om het gesprek
goed te kunnen voeren hebben de
cultuurcoördinatoren hun
culturele omgeving in kaart
gebracht: wat is er te doen in de
wijk? Wat bieden de musea? Het
museum+ programma, waarbij
een museum wordt bezocht van
uit een thema dat ze zelf
aandragen, past feilloos in hun
visie. ’We willen dat de leerlingen
Utrecht en hun wijk leren kennen.
We willen hen kennis laten maken

met theater en de magie van het
theater. Wat wij als school
belangrijk vinden is dat wij
leerlingen de wereld van de kunst
aanbieden. We willen dat ze kunst
beleven en leren waarderen.
Kunst verrijkt hun wereld. Ook
vanuit het oogpunt van
talentontwikkeling willen we
leerlingen laten ervaren wat kan
en wat mogelijk is, want als je niet
weet dat het bestaat kun je je
daarin ook niet verder in
ontwikkelen.’

Museum Speelklok

Kasteel de Haar
Wonen en in een echt Kasteel

Daar zit muziek in!
4&5

3/4 & 5
6&7

In het programma gaan de leerlingen samen met de gids
van het kasteel door een aantal belangrijke ruimtes van
het kasteel: de ontvangsthal, Eetzaal, Balzaal, Ridderzaal,
een gasten slaapkamer en de slaapkamer van de barones
zelf. In deze ruimtes leren de kinderen hoe de gasten
ontvangen werden, hoe je op een deftige manier de tafel
dekte, hoe je danste op het gemaskerde bal en hoe het
er aan toe ging op het kasteel wanneer de baron en
barones met hun gasten op het kasteel logeerden.

In de voorbereidende lesbrief wordt uitgelegd wat het
programma inhoudt. Het bevat tevens een tweetal
voorbeeldmaskers voor het gemaskerde bal. Deze
kunnen de leerlingen in de voorbereiding uitknippen en
versieren.

3

Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les
in de klas met onder andere een geluidenquiz en een
filmpje. Tijdens de les in het museum klinkt er veel
muziek! Luister naar de live demonstraties van
instrumenten en klinkende verhalen in het museum.
Daarna gaat iedereen zelf aan de slag met het
componeren, programmeren en laten horen van muziek.
De afsluitende les is een tekst-, teken-, foto- of
muziekopdracht. Centraal staat muziek en het
muziekinstrument zelf.

Voorbereidende les:
Groepsgesprek en geluidenquiz (actief), filmpje
(receptief) en een muziekopdracht (actief en reflectief).
Het onderwijsmateriaal is eenvoudig te downloaden van
de website van het museum. De les zit zo in elkaar dat hij
eenvoudig te geven is en geen extra voorbereiding van
de docent vereist.
Les in het museum:
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren
naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf
doen (componeren) en beweging (dansen). Na een
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en
dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om
vervolgens weer geconcentreerd zelf aan de slag te
gaan.
Afsluitende les:
Keuze uit de
lesbrief uit een
tekstopdracht,
tekenopdracht,
foto-opdracht of
muziekopdracht.
Eens in de
maand plaatst
Museum
Speelklok een
selectie van de
resultaten
hiervan op de
website!

Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
90 minuten
€160,- per groep

Cultureel erfgoed &
Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per groep
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Stadsschouwburg Utrecht

TivoliVredenburg

De geniale
mislukte oerknalvoorstelling

Het strijkkwartet van
mijnheer Sax

Slagwerk Den Haag
i.s.m. Wouter van Reek

Ebonit
Saxofoonkwartet

3/4 & 5

3/4 & 5
6

6&7

Het heelal is begonnen met een knal… Maar waar die
knal vandaan kwam, dat weet eigenlijk niemand.
Slagwerk Den Haag gaat samen met tekenaar Wouter
van Reek – bekend van o.a. Keepvogel – toch op zoek
naar een antwoord. De geniale mislukte
oerknalvoorstelling is een ware belevenis voor jong en
oud.
Niemand is slim genoeg voor het antwoord op die ene
grote vraag, dus eigenlijk kan het alleen maar mislukken.
Of toch niet? Slagwerk Den Haag heeft de hulp
ingeroepen van Wouter van Reek. Slagwerk Den Haag
heeft verstand van alles wat met oergeluiden te maken
heeft. En Wouter van Reek heeft verstand van tekenen.
De veranderende klanken – de muziek is speciaal voor
deze voorstelling geschreven door Bart de Vrees – zet
Wouter voor de ogen van alle luisteraars in de zaal om in
beeld.
Wouter tekent een kleine robot, Nonotte. Die is zó
nieuwsgierig dat ze zelfs voor de moeilijkste vragen niet
bang is. Nonotte sleurt iedereen mee, het hele heelal
door: van onze eigen maan tot de ringen van Saturnus,
van rode reuzen tot witte dwergen, en van
sterrenstelsels tot supernova’s. Ze gaat op zoek naar de
rand van het heelal. Maar wat als ze echt bij de rand
komt? Wat als ze te nieuwsgierig is om te stoppen?

Deze voorstelling bevat
géén voorbereidend
educatief materiaal.

Soms voel je je zomaar eenzaam. Soms wil je juist alleen
zijn maar laat de groep je niet met rust. En soms kun je
huilen van blijdschap of boos worden van iets leuks.
Maar waarom eigenlijk? En hoe kan dat? Het antwoord
komt van een marcherende fanfare die niet kan stoppen
en strijkkwartetmuziek speelt op hun vier saxofoons. Het
jonge Ebonit Saxofoonkwartet duikt in het rijke
repertoire voor strijkkwartet en laat horen hoe alleen
muziek het aparte gevoel van vrolijke eenzaamheid,
hopeloze nieuwsgierigheid of gelukkige boosheid kan
oproepen.

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief met
doe-, kijk- en luistermateriaal dat zodanig is
samengesteld, dat de leerkracht hier zelfstandig mee
aan de slag kan. Het lesmateriaal bereidt de leerlingen
voor op het bezoek aan TivoliVredenburg.

Interactiviteit en zelf doen staat centraal bij deze
educatieve muzikale workshop. Leerkrachten kunnen
vooraf kiezen uit een aantal thema’s
die behandeld worden tijdens de
workshop. Voor Het strijkkwartet van
mijnheer Sax kan worden gekozen uit
de volgende thema’s:
Muzikale thema’s:
• Klassiek strijkkwartet repertoire
• Het kwartetspel
• Structuur in de muziek
• De saxofoon als instrumentfamilie
(groot, klein, hoog en laag)
Buitenmuzikale thema’s:
• Emotionele lading van muziek
• De groep en het individu
• Groepsdynamiek
• Emotionele tegenstellingen / dubbelheid in gevoelens

Muziektheater
12 september 2016
50 minuten
€7,50 per leerling

Muziek/Muziektheater
13 februari 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
€80,- per groep
De workshop duurt 45 minuten.
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Stadsschouwburg Utrecht
Binnenbeest

Stadsschouwburg Utrecht
Waar de neushoorn regeert

De Dansers
3/4 & 5/6

STIP & Daniel van K.
3/4
5/6

7
Op de één of andere manier kun je het aan ze zien. Door
hoe ze soms naar iets kijken, of als ze van schrik even
niet weten wat ze moeten doen. Er zit nog iets
onderhuids van vroeger, een soort dierachtige wildheid
die af en toe z’n kop opsteekt. Daar is in het echte leven
natuurlijk geen ruimte voor, het brengt je alleen maar in
de problemen. Maar ja, hoe leer je zoiets ooit af?
Binnenbeest is een dansvoorstelling die kinderen en
ouders/docenten eraan herinnert dat grote mensen ook
ooit kind zijn geweest.

Bij de voorstelling hoort een uitgebreide lesbrief die naar
eigen inzicht kan worden ingezet. Daarin staan
handvatten voor docenten om met leerlingen over kunst
te praten, een instructie voor voorstellingsbezoek,
opdrachten met taal en beeld die zich richten op
associëren en lichamen lezen en actieve
dansopdrachten.

De workshop vindt het best plaats na het zien van de
voorstelling (of in de week erna). Dan zijn de leerlingen
geïnspireerd en is de voorstelling het vertrekpunt van de
workshop. De kinderen gaan na
een korte nabeschouwing van de
voorstelling vooral actief aan de
slag met dans. In de workshop
wordt aandacht besteed aan
verdieping van het thema en
draagt zo bij aan de verwerking
ervan. D.m.v. beweging wordt
gewerkt aan samenwerken,
jezelf (durven) uitdrukken,
creatief denken en creatief doen.
In een langere
workshop/lessenserie wordt
gewerkt aan jezelf leren
presenteren. Het belangrijkste
uitgangspunt is de kinderen een
theatrale ervaring mee te geven,
in een fantasierijke en actieve
les.
Dans
3 april 2017
50 minuten
€7,50 per leerling
€90,- per groep
De workshop duurt 60 minuten

Waar de neushoorn regeert is een smeuïge
muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar
met een eigenwijze geest, gebaseerd op Ionesco’s
beroemde stuk ‘Le Rhinocéros’. Eerst is het er nog maar
één. Hij flitst voorbij voor je met je ogen kan knipperen.
Maar niet veel later volgt een tweede Neushoorn!
Zelfverzekerd en vastberaden lopen ze door de straten.
En ze zingen zo verleidelijk. De stad staat op zijn kop, de
mensen slaan op hol. Niet uit angst, maar uit
bewondering. Als betoverd sluiten ze zich een voor een
bij hen aan en langzaam verandert iedereen in zo’n
sterke neushoorn.

De voorstelling bevat een lesbrief ter voorbereiding op
het bezoek aan de Stadsschouwburg Utrecht.

Vooraf aan de voorstelling is een workshop mogelijk. De
workshop bestaat uit drie delen:
1. Dialoog over thematiek
2. Workshop
onderdeel 1:
Actief zelf bezig
zijn.
3. Workshop
onderdeel 2:
verschil tussen
concreet &
abstract.

Muziektheater
13 maart 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
WORKSHOPPRIJS
€150,- per groep
De workshop duurt 60 minuten
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useum Catharijneconvent
Vier het voorjaar
4, 5/6 & 7/8

In het voorjaar vieren we Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren. We hebben lekker vrij en gaan eitjes zoeken
en schilderen. En wat doet de paashaas? Maar waarom
hebben we vrij en wat vieren we eigenlijk? Met een
lesprogramma over de voorjaarsfeesten van Palmpasen
tot Pinksteren leren de kinderen in een zoektocht door
het hele museum wat we vieren en waarom. Ze
ontdekken wie de hoofdpersoon is bij deze feesten en
nemen het verhaal over zijn leven onder de loep.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibordmodule op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan zowel klassikaal als individueel worden
gebruikt.
Een goede voorbereiding helpt leerlingen wat ze kunnen
verwachten in het museum., zodat de beleving in het
museum meer diepgang krijgt.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Voorjaar 2017
75 minuten
€90,- per groep

Museum Catharijneconvent
Jij als onderzoeker
4, 5/6 & 7/8

In een museum worden mooie, wonderlijke, rare en
interessante dingen verzameld. Waarom bewaren
mensen dingen in een museum en hoe kun je weten wat
het is? Daarvoor moet je onderzoek doen. Tijdens de les
op school lezen en leren de leerlingen over hoe een
museum werkt en hoe je onderzoek doet. Daarna gaan
ze in het museum zelf aan de slag als een echte
conservator.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibordmodule op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan zowel klassikaal als individueel worden
gebruikt.

Een goede voorbereiding helpt leerlingen wat ze kunnen
verwachten in het museum., zodat de beleving in het
museum meer diepgang krijgt.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
75 minuten
€90,- per groep
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Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht

Hoera voor Hans

Zeehelden

Introdans

Plan D & Andreas Denk

3/4, 5/6 & 7/8

Introdans onderhoudt al jaren een innige relatie met
Nederlands grootste choreograaf, Hans van Manen. Zijn
balletten zijn vrijwel zonder uitzondering oorspronkelijk
voor een volwassen publiek gemaakt, maar jong publiek
blijkt er evenzeer gefascineerd door te worden.
Introdans vindt dat ook zíj dans van topkwaliteit
verdienen en, zoals de maestro zelf altijd zegt: je moet
hun smaak en intelligentie beslist niet onderschatten.
Met de voorstelling HOERA VOOR HANS, bestaande uit
drie toppers uit Van Manen’s oeuvre, brengt Introdans
hulde aan de meesterchoreograaf die in juli 2017 85 jaar
wordt.

Bij de voorstelling hoort een educatieve lesbrief. Deze is
te vinden op de website introdansvoorjou.nl. De lesbrief
biedt de leerkracht de mogelijkheid om de klas op de
voorstelling voor te bereiden d.m.v. opdrachten over
theater etiquette en opdrachten die raken aan de
schoolvakken. De opdrachten zijn voornamelijk receptief
en reflectief.

3/4, 5/6 & 7/8

Wie heeft niet kapitein gespeeld in het ligbad? Of als
echte piraat de wereld veroverd ? Badwater dat
verandert in een oneindige oceaan waar stoere
zeejongens en piratenmeisjes zich laten meevoeren op
metershoge golven. Om vervolgens met duikbrillen
onder water te duiken waar zij ineens een prachtige
zeemeermin zien zwemmen omringd door duizenden
felgekleurde vissen. De dansers dompelen zich onder in
de magie van het zeeleven. De zee die tot de verbeelding
spreekt en vol spannende verhalen zit. Want wat is er nu
mooier dan je voor even te verliezen in jouw eigen
zelfverzonnen verhaal? Zeehelden is een opzwepende
voorstelling voor jong en oud waarin dans, acrobatiek,
live muziek en zang samenkomen.

De voorstelling bevat een lesbrief ter voorbereiding op
het bezoek aan de Stadsschouwburg Utrecht.

Er zijn twee varianten:
De zeehelden Doe Boot - Dit is een interactieve
zintuiglijke speeltuin waar de kinderen op speelse
manier in aanraking komen met thema’s van de
voorstelling.
Muziek en Dansworkshop Natte Klanken / Zoute
Dansen - Naar een gezellige warming up leren de
kinderen de
Zeemansdans. Deze
bevat ook
danselementen uit
de voorstelling.
Later luisteren zij
naar instrumenten
uit de voorstelling
en hun
klankmogelijkheden.

Dans
6 februari 2017
60 minuten
€7,50 per leerling

Dans/muziek
12 december 2016
60 minuten
€7,50 per leerling
Neem contact op met
Frontaal Theaterbureau voor aanvullende informatie.
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‘Het Filiaal theatermakers is een
theatergezelschap voor families en
het basisonderwijs of, zoals onze
artistiek leider zegt, niet exclusief
voor volwassenen. In onze
voorstellingen zitten meerdere
lagen waardoor ze bij zowel
kinderen als volwassenen de
verbeeldingskracht prikkelen.’ Zo
begint Nina de Hondt, al zeker 15
jaar educator bij Het Filiaal
theatermakers, enthousiast.
Nina interviewt in de conceptfase
van een nieuwe voorstelling het
artistiek team, de makers van de
voorstelling. Om de educatieve
omlijsting van een voorstelling
goed te kunnen ontwikkelen, is
dat belangrijk. Wát, hoe en vooral
het waarom zijn belangrijke
vragen. Waarom wil je dit verhaal
vertellen en hoe ga je dat doen?
De antwoorden op deze vragen
zijn de ingrediënten voor de
educatieve programma’s. Nina
draagt zelf geen thema’s of
onderwerpen aan voor
voorstellingen. ‘Nee, dat is de
artistieke vrijheid van onze
theatermakers’.

“Het aangaan van partnerschappen met
scholen is belangrijk. Je beweegt naar
elkaar toe en probeert elkaars taal te
spreken”.
Na zo’n gesprek start Nina met
een educatief concept. Zij volgt de
repetities om inhoudelijk goed te
kunnen aansluiten bij de
voorstelling. Ook werkt Het Filiaal
theatermakers nauw samen met
een aantal scholen. Nina praat
met leerkrachten, legt ideeën voor
en ontwikkelt de kunstlessen
terwijl de repetities nog gaande
zijn. ‘Dat moet ook wel, want het
lesmateriaal moet vaak al naar
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drukker
voordat de
voorstelling
klaar is.’

" Kunst is nodig voor het kinderbrein. Het prikkelt je
verbeeldingskracht, draagt bij aan de ontwikkeling van het
creatief vermogen. En helpt je flexibel in het leven staan. En dat
hebben we nodig in onze 21e eeuw."

Ze kent het onderwijs goed.
Tijdens voorstellingen let ze heel
goed op het publiek en na afloop
voert ze gesprekjes met leerlingen
en soms met leerkrachten, maar
‘leerkrachten voelen zich
verantwoordelijk voor de
leerlingen: ‘heb ik alle leerlingen,
is de bus er al’. Niet het juiste
moment dus om inhoudelijke
vragen te stellen’. Daarom is het
aangaan van partnerschappen met
scholen zo belangrijk. Daar haalt
ze heel veel informatie uit. Wat
vinden leerkrachten belangrijk,
hoe willen zij zich voorbereiden,
waar letten ze op bij het maken
van een keuze? ‘Je beweegt naar
elkaar toe en probeert elkaars taal
te spreken’.
De voorstellingen van Het Filiaal
theatermakers hebben een sterke
verbeeldingskracht. Soms hoort
Nina terug dat leerkrachten het
verhaal niet goed begrepen
hebben. ‘Mijn advies aan
leerkrachten is dan om de
voorstelling over je heen te laten
komen, onderga dezelfde ervaring
als je leerlingen. Het gaat niet
alleen om het cognitieve begrip, je
hoeft het verhaal niet altijd mee te
krijgen. Je kunt je ook afvragen
wat de voorstelling met je doet.
Wat vind jij belangrijk? Wat heb jij
gezien? Dat zijn mooie vragen om
na afloop met je leerlingen te
delen. Een keer tijdens een
voorstelling zat een jongen steeds
naar boven te kijken. Achteraf
bleek dat hij gefascineerd was
door de techniek van het licht, wie

weet een lichtontwerper of
theatertechnicus in de dop.’
‘Ik kan zo trots zijn als ik een
afspiegeling van de samenleving in
het publiek van een
schoolvoorstelling zie. Niet ieder
kind komt van huis uit in aanraking
met theater. We omarmen het dat
iedereen die mogelijkheid krijgt
via het onderwijs. Want kunst is
nodig voor het kinderbrein. Het
prikkelt je verbeeldingskracht,
draagt bij aan de ontwikkeling van
het creatief vermogen. En helpt je
flexibel in het leven staan. En dat
hebben we nodig in onze 21e
eeuw.
https://www.hetfiliaal.nl/

Theaterhuis de Berenkuil,
Stadsschouwburg Utrecht &
Podium Hoge Woerd
De grote illusionist
Het Filiaal theatermakers
5/6
De grote illusionist barst van de verhalen, smeuïge trucs,
livemuziek en verbeeldingskracht. Het gaat over een
assistente die al het werk doet maar nooit applaus krijg,
een kleine jongen die ervan droomt om een briljant
goochelaar te worden en een konijn, dat telkens weer
opduikt.
‘’Acteur en theatermaker Ramses Graus is in de leer geweest bij een echte
goochelaar en ontving voor De grote illusionist de Gouden Krekel voor meest
indrukwekkende podiumpresentatie. Of het nu bedrog is, wilskracht, magie of
theaterillusie, Graus en Tuinstra trekken met slimme trucs en vingervlugge handen
het jonge publiek direct de betoverende wereld in.’’ - de Volkskrant - 4 sterren

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er
worden lessuggesties in opgenomen die samenhangen
met andere reguliere leergebieden. In de educatieruimte
onderzoeken we eerst wat een illusionist is en wat hij
goed moet kunnen, wat zijn talenten zijn. Vervolgens
leggen we de link naar de leerlingen zelf. Via een
talentenspel (geïnspireerd op de theorie meervoudige
intelligentie van Howard Gardner) komen ze erachter
waar ze zelf goed in zijn. Ook leren ze dat de
goochelkunst van meester op gezel wordt
overgedragen. En om alvast te proeven hoe het is om te
kunnen goochelen geven we een truc weg.

Onder de noemer Helemaal Filiaal ontwikkelt het
gezelschap elk jaar in Theaterhuis de Berenkuil (Biltstraat
166 in Utrecht) een kunstproject rondom één van de
voorstellingen. Tijdens de ontwikkeling van het Helemaal
Filiaal project hebben we ons laten inspireren door het
thema Talent (meervoudige intelligentie/Howard
Gardner) en Illusionisme. Voordat de kinderen de
voorstelling zien in onze theaterstudio, gaan ze onder
begeleiding van filiaalvakdocenten zelf actief aan de slag.
Het Filiaal vol geheimen is een plek waar mensen aan
hun talent werken. Maar in dit Filiaal, aan de Biltstraat
166 te Utrecht, komen normaliter alleen illusionisten om
hun talenten te trainen. Bij hoge uitzondering mogen de
leerlingen er aan de slag. In ruimtes zoals het motorisch
centrum, de collegezaal, het podium en het
laboratorium zullen ze op onderzoek uit gaan.

Na de
voorstelling
geven we nog
twee
lessuggesties
rondom het
maken van
een eigen
goochel act in
combinatie
met
natuurkundige
principes.
Zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en
temperatuur.
Muziektheater
Januari t/m mei 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
€2,50 per leerling
De workshop duurt 150 minuten inclusief de
voorstelling.

cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/degroteillusionist
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Centraal Museum
Tegenstellingen, krullen
en lijnen in Utrechtse verhalen

Centraal Museum
Inspiratie
5

5/6
6
7

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht.
Het verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal
van broer en zus Van Baaren die een prachtige
verzameling hebben bijeengebracht, het verhaal over de
ontdekking van licht en donker in de Utrechtse
schilderkunst of het verhaal van één van de oudste
kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder object
vertelt een verhaal. Soms op zichzelf, soms in combinatie
met andere objecten. Het Centraal Museum vertelt de
verhalen door de achtergrond, de bijzonderheden en de
verbanden tussen objecten zichtbaar te maken. Een
bezoek aan het museum is zo steeds weer een
bijzondere en verrijkende ervaring.

Welke tegenstellingen komen we tegen in het museum?
De leerlingen leren over Utrechtse kunst, verschillende
beeldaspecten in de kunst en over tegenstellingen in de
beeldende en toegepaste kunst.

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep

Het Centraal Museum laat de wereld van Utrecht zien.
Verleden, heden en toekomst komen samen in de vijf
collecties van het museum: mode & kostuums, oude
kunst, toegepaste kunst, stadsgeschiedenis en moderne
& hedendaagse kunst. Door deze diversiteit kan het
museum niet alleen verbanden leggen tussen objecten
maar ook tussen Utrecht en de wereld. Het museum
gaat hiermee verder dan alleen verzamelen en
tentoonstellen door je uit te dagen, je te laten
experimenteren en de zintuigen te prikkelen. Je ontdekt
zo diepere verbanden, achtergronden en persoonlijke
verhalen.

Waar halen kunstenaars hun inspiratie vandaan?
Inspiratie is overal om je heen, maar dan moet je wel
goed kijken. Zelfs een plek waar je elke dag bent
(bijvoorbeeld de school) kan je inspireren, door opnieuw
te kijken. Kinderen leren open te kijken naar kunst en
hoe kunst ze kan inspireren. Zo ontdekken de leerlingen
de verschillende inspiratiebronnen van kunstenaars.

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met
de meervoudige intelligenties.

Cultureel erfgoed &
beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep
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Universiteitsmuseum Utrecht
Tot op het bot

Stadsschouwburg Utrecht
Sneeuwvlinder

5/6

Theatergroep Kwatta
5/6
7/8

Een brilkaaiman, een walrus of een soepschildpad, ze
hebben allemaal een ruggengraat, maar lijken ze verder
nog op jou? Onderzoek skeletten en botten uit de
collectie van het Universiteitsmuseum en ontdek
hoeveel mens en dier op elkaar lijken én wat ze juist
verschillend maakt.
Confrontatie
De leerlingen starten met het bekijken van de
tentoonstelling ‘Tot op het bot’. Ze gaan langs enkele
voorbeelden hoe studenten en onderzoekers op de
Universiteit nu onderzoek doen en vroeger onderzoek
deden, zoals met de Sensakoe en de hart-long machine.
Verkennen
Eerst gaan ze hun eigen arm verder onderzoeken. De
leerlingen bedenken hoeveel botten hier in zitten. Ze
krijgen daarna een skelet van een dier toegewezen die in
de tentoonstelling staat. Hiervoor gaan ze op zoek naar
de gelijkenissen en verschillen tussen de botten van de
arm van de mens en de voorpoot van het dier.
Leerlingen formuleren onder begeleiding een vraag om
onderzoek
naar te doen.

In Sneeuwvlinders, een voorstelling in een
vrachtwagentrailer, zien we twee vriendinnen van
verschillende afkomst. Ze dragen het leed van de wereld
op hun schouders. Zelf hebben ze daar niet om
gevraagd. Sinds hun geboorte kregen ze van hun ouders
elke dag een pakketje met daarin een vooroordeel of
verwijt over de ander. Nu gaan ze met een rugzak vol
vooroordelen door het leven. Vastberaden spreken ze af
om zichzelf en elkaar te verlossen van deze rugzak, maar
is dat zo makkelijk ?
Kwatta en Eran Ben Michael brengen toneel en stand up
samen. Grootse wereldproblemen worden met humor
teruggebracht tot persoonlijke proporties.

Bij de voorstelling hoort educatief materiaal. Vorm en
inhoud is nog niet bekend, maar het is altijd gericht op
actieve vorm van reflecteren voor ieder kind.

In de workshops wordt gereflecteerd op de voorstelling.
Kinderen verkennen de emoties en ervaringen van
zichzelf en anderen. Ze leren een aantal speltechnieken
en bedenken en ontwerpen vervolgens zelf: creërend
vermogen.

Onderzoeken
In groepjes van twee of drie leerlingen gaan ze de
tentoonstelling ´Tot op het bot´ in en vergelijken een
skelet van een dier met een menselijk skelet. Kunnen ze
verschillen en overeenkomsten ontdekken? Is er verschil
in vorm, grootte, aantal of verhoudingen van de botten?
Ze maken onder andere tekeningen van hun observaties.

Dit museumprogramma bevat géén voorbereidend
educatief materiaal.

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
120 minuten
€130,- per groep

Theater
7 november 2016
60 minuten
€7,50 per leerling
€2,50 per leerling
De workshop duurt 60 minuten.
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TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Hoge Nood(t)

Laat me met rust!

Wishful Singing

Nederlands
Kamerorkest

5/6

5/6
3/4
4
Juf van Net tot Schoon gaat tijdens het schoolreisje
eventjes naar de wc. Nou ja, eventjes? Per ongeluk trekt
ze zichzelf door en spoelt zo de afvoer in. Drijfnat
belandt ze in de vieze maar ook wonderlijke wereld van
het riool, bevolkt door rappe ratten, bezige bevers en
heel veel rommel. Tot overmaat van ramp stuurt het
Huiveringwekkende Haarbal Orakel juf de verkeerde
kant op. Dan hoort ze van heel ver haar klas roepen. ‘Juf
van Net tot Schóhóóón! Waar bent u?’ Kan ze uit het
riool ontsnappen en zal ze ooit haar klas weer
terugvinden? Een modderig avontuur met
wonderschone muziek van Bach, Caldara, Scarlatti en
Grieg.

Het lesmateriaal rondom Hoge Nood(t) is digitaal
beschikbaar. Het doe-, kijk- en luistermateriaal bereidt
kinderen voor op hun bezoek aan TivoliVredenburg. Op
deze manier gaan ze voorbereid op pad en wordt het
kijkplezier tijdens het concert vergroot.

Bij dit concert kan een interactieve (zang)workshop in de
klas gegeven worden. Indien mogelijk wordt de
workshop gegeven door een van de
zangeressen van Wishful Singing zelf.
Leerkrachten kunnen vooraf kiezen uit
een aantal thema’s die behandeld
worden tijdens de workshop. Voor
Hoge Nood(t) kan worden gekozen uit
de volgende thema’s:
Muzikale thema’s o.a.:
• A capella zang
• Close harmony
• Samenzang
• De stem als instrument
Buitenmuzikale thema’s o.a.:
• Verdwalen
• Een wonderlijke reis
• Loslaten en angsten overwinnen
• Milieubewustzijn

Huppelen over het strand. Klimmen in de hoogste boom.
Lekker schommelen in de zon. Zo mooi zou het leven
altijd moeten zijn! Maar wat als je niet zo blij bent?
Liever in een donker hoekje zit en met niemand wil
praten. Dan moet iedereen uit je buurt blijven en vooral
geen grappen maken om je op te vrolijken. Een
muziekvoorstelling door het voltallige Nederlands
Kamerorkest over botsende gevoelens, en het muzikale
antwoord daarop, zoals Dvořáks beroemde Serenade
voor strijkers.

Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief met
doe-, kijk- en luistermateriaal dat zodanig is
samengesteld, dat de leerkracht hier zelfstandig mee
aan de slag kan. Het lesmateriaal bereidt de leerlingen
voor op het bezoek aan TivoliVredenburg.

Interactiviteit en zelf doen staat centraal bij deze
educatieve muzikale workshop. Leerkrachten kunnen
vooraf kiezen uit een aantal thema’s die behandeld
worden tijdens de workshop. Voor Laat me met rust! kan
worden gekozen uit de volgende thema’s:
Muzikale thema’s:
• Muziek van Dvořák
• Strijkkwintet
• Wat is een
serenade
• Ontmoeting
met een
strijkorkest
Buitenmuzikale
thema’s:
• Eenzaamheid
• Vriendschap

Muziek/muziektheater
3 oktober 2016
60 minuten
€7,50 per leerling
€80,- per groep
De workshop duurt 45 minuten.

Muziek
20 maart 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
€80,- per groep
De workshop duurt 45 minuten.
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Domtoren & Domkerk
Kijkje Dom

Het Utrechts Archief
Op zoek naar
middeleeuws Utrecht

5/6 & 7

5/6 & 7/8

8

Ontdek het middeleeuwse Utrecht in de Domtoren en
Domkerk. In de Domtoren neemt de gids de leerlingen
mee op een reis terug in de tijd. Hoe bouw je een toren
van 112,32 meter hoog zonder moderne machines? En
hoe maak je een klok? Ook worden de leerlingen
bewust gemaakt van de plek waar ze zijn als ze op het
hoogste punt zijn aangekomen. De Domkerk heeft een
interactief programma waarbij de leerlingen zelf op zoek
gaan naar antwoorden. Ze ontdekken op deze manier de
middeleeuwse Domkerk en zien ook wat er daarna
gebeurde in de tijd van de reformatie.

Het educatieve materiaal is een lespakket voor de
voorbereidende les op school. Dit bestaat uit een verhaal
en een film. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen een
opdrachtenboekje dat ze zowel in de toren als in de kerk
gebruiken. Daarnaast zijn er handvatten en
ondersteunende vragen voor een verwerkingsles na
afloop van het bezoek te vinden in het
educatiemateriaal.

Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste en
grootste stad van het huidige Nederland. Dat is vooral te
danken aan de stadsrechten die Utrecht in 1122 kreeg.
De leerlingen gaan van alles ontdekken over Utrecht in
de middeleeuwen: stadsrechten en verdedigingswerken.
Daarbij gebruiken we plattegronden, oude afbeeldingen
en middeleeuwse archiefstukken maar de leerlingen
maken ook een ‘koetsrit’ door het Utrecht van lang
geleden om aan den lijve te ervaren hoe het vroeger
was.
Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd
op wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste
indruk op hen maakte.

Er is een voorbereidende les over wat een archief is met
tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen
inzicht invullen met proefjes en opdrachten voor de
leerlingen. In deze les maakt de leerkracht de leerlingen
ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen
over de geschiedenis van Utrecht.
Er is een aflevering van het
programma Klokhuis over Het
Utrechts Archief. Deze is te
bekijken via
www.hetutrechtsarchief.nl.
Ook kunnen leerlingen zelf in
de beeldbank op de website
op zoek gaan naar oude en
nieuwe foto’s van de school,
van de straten waar zij wonen of naar andere gebouwen,
zoals bibliotheken, de sportclub etc.
Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil gebruiken
voor een verwerkingsles, zoals kaartmateriaal, kan hij/zij
hiervoor contact opnemen met de educatief
medewerker.

Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
135 minuten
€130,- per groep

Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per groep
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“Ik hoop dat kinderen anders het museum uitgaan dan ze zijn
binnengekomen”.
‘Museum Catharijneconvent is een
museum met een prachtige
kunstcollectie’ zegt Anite
Haverkamp, educator van
Museum Catharijneconvent. In
ons museum maak je kennis met
hoe mensen in Nederland hun
geloof en hun overtuiging hebben
vormgegeven. Het stipt relevante
thema’s aan: identiteit,
burgerschap, geschiedenis en
religie. In Museum
Catharijneconvent wordt steeds
de verbinding gelegd tussen het
kunstvoorwerp en de bezoeker.
Dat is bij de educatieve
programma’s niet anders. Kern
van alle educatieve programma’s
is de brug slaan tussen
voorwerpen uit onze tijd en het
kunstvoorwerp in het museum,
zonder een oordeel te vellen. Hoe
ziet het eruit? Waarin zit het
verschil? Bij het programma Feest!
Weet wat je viert ontdekken
leerlingen bijvoorbeeld hoe
feesten vroeger werden gevierd
en hoe deze feesten nu worden
gevierd. Ook feesten uit de islam,
het jodendom en het hindoeïsme
komen aan bod.

“Van een leerkracht heb ik terug
gehoord dat het makkelijker is om
thema’s omtrent geloof en religie te
bespreken nadat ze bij ons in het
museum zijn geweest. We bieden een
neutraal platform”.
Terwijl we zitten te praten in het
museumcafé komt er een
schoolgroep binnen. ‘Heerlijk! Ik
vind het altijd fijn om kinderen in
het museum te hebben. Het
museum is ook voor kinderen en
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dat mogen andere bezoekers ook
weten.’
Bij het ontwikkelen van nieuw
educatief materiaal is de collectie
het uitgangspunt. Welke ervaring
willen we kinderen meegeven? Na
bestudering van onderwijs
gerelateerde uitgangspunten als
kerndoelen, 21e-eeuwse
vaardigheden wordt een
brainstorm gehouden met de
medewerkers van het museum,
zoals rondleiders, medewerkers
die schoolbezoeken regelen en
medewerkers van marketing. Na
deze fase wordt gesproken met de
professionals uit het
basisonderwijs en docenten van
de PABO. Na dit gesprek worden
de lessen gemaakt en worden
deze uitgetest door leerlingen en
de docenten. Het programma
Feest! Weet wat je viert is
inmiddels een landelijk project dat
in verschillende musea wordt
uitgevoerd, bijvoorbeeld het
Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem. “Elke feestpartner
behandelt het Feestthema vanuit
de eigen collectie. Dit is erg
inspirerend!’
‘Wij zijn in ons museum heel trots
dat de kinderen met de
topstukken van het museum
werken. Met echte voorwerpen
werken geeft verdieping.
Bijvoorbeeld een beeldhouwwerk
uit 1470 geeft kinderen besef van
hoe oud iets is. Het brengt een
denkproces op gang. Kinderen
leren goed kijken en zelf
nadenken.’
Leerlingen moeten naar ons
museum komen omdat het gaat
over de hedendaagse

werkelijkheid, over hun
geschiedenis maar vooral over
henzelf. ‘Van een leerkracht heb ik
terug gehoord dat het makkelijker
is om thema’s omtrent geloof en
religie te bespreken nadat ze bij
ons in het museum zijn geweest.
We bieden een neutraal platform.’
www.feestweetwatjeviert.nl

Museum Catharijneconvent
Feest! Weet wat je viert
5/6 & 7/8

Sonnenborgh –
museum & sterrenwacht
Leve(n) de planeten
5/6 & 7/8

Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Chanouka en
Sinterklaas. We gaan lekker eten en geven elkaar
cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk?
Samen met klasgenoten ontdekken de leerlingen aan de
hand van kunstwerken, spelletjes en opdrachten de
achtergronden en tradities van feesten. Het
lesprogramma bij 'Feest! Weet wat je viert' is te
downloaden op het digibord. Naast informatie over het
programma in het museum vind je op deze website ook
aanvullend lesmateriaal, kan de hele klas een leuke
feestquiz spelen en worden de feestdagen aan de hand
van kunstwerken uitgelegd.

Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal
beschikbaar via de digibordmodule op de website
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes
enz. Dit kan zowel klassikaal als individueel worden
gebruikt.
Een goede voorbereiding helpt leerlingen wat ze kunnen
verwachten in het museum, zodat de beleving in het
museum meer diepgang krijgt.

Beeldende kunst &
cultureel erfgoed
Gehele jaar door
75 minuten
€90,- per groep

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën:
een deel samen praten, een deel door een telescoop
kijken en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al
pratend wat er nodig is om op een planeet te kunnen
leven en ontdekken hoe verschillend de planeten bij
onze zon zijn. Vervolgens dagen we de leerlingen uit om
hun eigen bewoonbare planeet te ontwerpen. Welke
details kun je vanuit de ruimte wel en niet zien? Met een
echte telescoop proberen we naar een ‘echte’ planeet te
kijken (speciaal voor ons op het provinciehuis
gemonteerd).

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingenboekje en een lesbrief (beide in pdf). Hierin
staan tips voor een voorbereidende les over planeten
(met een link naar een interactieve digibordles) en
suggesties voor een verwerkingsles (het maken van een
planetentouw waarop de afstanden van onze planeten
tot de zon zichtbaar zijn). We werken ook tijdens het
bezoek aan Sonnenborgh in het leerlingenboekje:
leerlingen schrijven vóór de brainstorm hun eigen ideeën
over leven op. Er is dan een grotere diversiteit aan
ideeën.

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€140,- per groep
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Sonnenborgh –
museum & sterrenwacht
Gezichten van de maan
5/6 & 7/8

Sonnenborgh –
museum & sterrenwacht
Ster in beeld
5/6 & 7/8

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën:
een deel samen praten, een deel door een telescoop
kijken en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al
pratend hoe het komt dat de maan er telkens anders uit
ziet en dat zij op andere tijden aan de hemel staat. In
een circuitvorm kijken we met een aantal puzzels of je
de schijngestalten van de maan goed begrepen hebt en
toe kunt passen. Ten slotte kijken we nog door een echte
telescoop en komen we er achter hoe de telescoop en
de koepel waarin hij staat, werken.

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën:
een deel samen praten, een deel door een telescoop
kijken en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al
pratend wat een ster is, hoeveel sterren er zijn en wat
sterrenbeelden zijn. Vervolgens doen we wat proefjes
met zonlicht: we kijken naar het spectrum (regenboogje)
van de zon en andere lichtbronnen en we onderzoeken
hoe we zonlicht tegen kunnen houden. Ten slotte kijken
we nog door een echte telescoop en komen we er achter
hoe de telescoop en de koepel waarin hij staat, werken.

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingenboekje en een lesbrief (beide in pdf). Hierin
staan tips voor voorbereidende waarnemingen van de
maan en eventueel een les over onze planeten (met link
naar een interactieve digibordles). Verder ook suggesties
voor een verwerkingsles (het maken van een
maankijkdoos). We werken ook tijdens het bezoek aan
Sonnenborgh in het leerlingenboekje: leerlingen noteren
de ontdekkingen tijdens de interactieve presentatie.

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingenboekje en een lesbrief (beide in pdf). Hierin
staan tips voor een voorbereidende les over de zon (met
diverse links naar filmpjes over de zon) en suggesties
voor een verwerkingsles (het maken van een
sterrenbeeldblik om je eigen sterrenbeeld op de muur te
kunnen projecteren). We werken ook tijdens het bezoek
aan Sonnenborgh in het leerlingenboekje: leerlingen
schrijven vóór de brainstorm hun eigen ideeën over
sterrenbeelden op.

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€140,- per groep

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€140,- per groep
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Sonnenborgh –
museum & sterrenwacht

Museum Speelklok
Magische Muziekmachines

Zweven en zwaartekracht

6 & 7/8

5/6 & 7/8

Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën:
een deel samen praten, een deel door een telescoop
kijken en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al
pratend wat zwaartekracht is en wat gewichtloosheid.
En wat heeft dat te maken met zweven en met onder en
boven? We ontwerpen ballonrakketen en onderzoeken
welke ontwerpen sneller gaan of hoger komen. Hoe
komt dat en hoe kan het nog beter? Ten slotte kijken we
nog door een echte telescoop en komen we er achter
hoe de telescoop en de koepel waarin hij staat, werken.

De leerkracht ontvangt drie weken voor het bezoek een
leerlingenboekje en een lesbrief (beide in pdf). Hierin
staan tips voor een voorbereidende les over
gewichtloosheid in het ruimtestation ISS (met links naar
filmpjes over André Kuipers in het ISS) en suggesties
voor een verwerkingsles (het ontwerpen van parachutes
om een veilige terugkeer naar de aarde te maken). We
werken ook tijdens het bezoek aan Sonnenborgh in het
leerlingenboekje: leerlingen schrijven vóór de
brainstorm hun eigen ideeën over het wegvallen van
zwaartekracht op. Zo komen er meer ideeën.

5
Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les
in de klas met onder andere twee filmpjes en een minionderzoekje door de leerlingen. De leerlingen kiezen of
ze zich willen richten op techniek, muziek of
geschiedenis. Tijdens de les in het museum klinkt er veel
muziek! Luister naar de live demonstraties van
instrumenten en klinkende verhalen in het museum. De
klinkende verhalen worden ‘gestuurd’ door de techniek-,
muziek of geschiedenisvragen van de leerlingen.
Vervolgens gaan de leerlingen naar het restauratieatelier
en zien de restauratoren aan het werk (en stellen vragen
aan ze). Vervolgens gaan de leerlingen op onderzoek uit
in het museum aan de hand van werkbladen. De
afsluitende les is een tekst-, teken-, foto- of
muziekopdracht. Centraal staat muziek, techniek en
geschiedenis.

Voorbereidend:
Introductiefilmpje (receptief) en groepsopdrachten naar
één uit drie te kiezen interessegebieden: muziek,
techniek, geschiedenis. Leerlingen doen zelf, actief,
onderzoek in hun eigen groepje naar hun eigen
interessegebied. Vervolgens presenteren de groepjes
(actief, receptief en reflectief) de resultaten aan elkaar
en verzinnen ze vragen voor tijdens het bezoek
(reflectief).
Les in het museum:
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren
naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf
doen (op onderzoek uit in het museum) en beweging
(dansen). Na een luistergedeelte kunnen de leerlingen
ontspannen en dansen op de muziek van een groot
kermisorgel, om vervolgens weer geconcentreerd aan de
slag te gaan.
Afsluitend:
Keuze uit de lesbrief uit een
tekstopdracht,
tekenopdracht, fotoopdracht of muziekopdracht.
Eens in de maand plaatst
Museum Speelklok een
selectie van de resultaten
hiervan op de website!

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€140,- per groep

Cultureel erfgoed &
Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per groep
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Stadsschouwburg Utrecht
Sissi

TivoliVredenburg
Roodhapje

Theater Sonnevanck
5/6 & 7

Holland Opera
6&7
5

Sissi en Néné, twee zusjes van rijke komaf. Néné is de
oudste en voorbestemd om Keizerin van Oostenrijk te
worden. Sissi is de jongste en denkt liever aan nu dan
aan later.
Franz Jozef, de jonge Keizer die door zijn tiger-mom
Sophie gedwongen op de troon is gezet, hoort dat hij
moet trouwen met Néné. Maar tot verbijstering van
iedereen valt de Keizer als een blok voor de woeste en
onaangepaste Sissi.
‘’Een rockend verzet tegen het sociale keurslijf’’ - de Volkskrant

Bij de voorstelling ontvangt de klas gratis een aflevering
uit onze leerlijn De Betekenis van Theater. Voor groep 5:
Speel wat je durft. Voor groep 6: Speel wat je voelt. Voor
groep 7: Speel wat je denkt. De leerlijn De Betekenis van
Theater ondersteunt leerkrachten in het creatieve
proces van theater maken in de klas. In de lessen
worden kinderen van elke leeftijdsgroep uitgedaagd om
op hun eigen niveau een toneelstukje te bedenken,
oefenen en te presenteren.
De afleveringen zijn in de
vorm van een handleiding
met een dvd en worden
naar de scholen toegestuurd
ongeveer vier weken voor
het voorstellingsbezoek. Bij
de aflevering zit ook een
infoblad ter voorbereiding
en evaluatie van de
voorstelling.

Muziektheater
4 november 2016
60 minuten
€7,50 per leerling

Roodkapje heeft nooit eerder een wolf ontmoet. De wolf
praat zo mooi en ontroerend over zijn land in het verre
Noorden dat Roodhapje hem aanziet voor een dichter.
Wel verhaspelt hij haar naam consequent tot Roodhapje.
De eenzame wolf, die gek wordt van heimwee, heeft een
vriend gevonden in zijn eigen spiegelbeeld: de
Waterwolf. Hij hoopt dat de Waterwolf met hem
meegaat naar het Noorden, zodra er genoeg voedsel is
voor de lange reis….

Het lesmateriaal rondom Roodhapje is digitaal
beschikbaar. Door middel van doe-, kijk- en
luistermateriaal raken de leerlingen bekend met de
muziek en het verhaal. Op deze manier gaan ze
voorbereid naar de voorstelling in TivoliVredenburg en
wordt het kijkplezier vergroot.

Bij deze voorstelling kunnen zangworkshops in de klas of
in het speellokaal gegeven worden. De workshops
worden gegeven door een zanger uit de voorstelling
Roodhapje. De workshops in de klas zijn bedoeld als
aanvulling op het lesmateriaal. Bij elke workshop wordt
aangesloten op de vraag van de school én het niveau van
de leerlingen.

Muziektheater
13 maart 2017
60 minuten
€7,50 per leerling
€75,- per groep
De workshop duurt 60 minuten.
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Stadsschouwburg Utrecht
Liefde, werktitel
Maas theater en dans
6 & 7/8

Soms hou ik meer van mijn tablet dan van mijn moeder.
Soms doe ik liever alles alleen, dan zo nodig alles samen.
Soms wil ik niet vastgehouden worden, door niemand
niet. En niet geraakt worden. En soms heb ik daar
schoon genoeg van en wil ik alles samen, alles.
‘Liefde, werktitel’ neemt je mee in de wereld van een
ander. De geheime, onbekende ander. En in dat raadsel
dat liefde heet. Hoe zou het zijn om echt in de schoenen
van iemand anders te staan? Hoe doet je dat, empathie?
Open gaan. Durven. Smelten.
In een uitbundig fysiek spektakel oefenen acht
performers de liefde. Klungelig, uitputtend en geduldig.
Maar ook vol overgave en virtuoos. ‘Liefde, werktitel’ is
hartverwarmend danstheater zonder gebruiksaanwijzing
of happy end garantie.
‘Liefde, werktitel’ is van de makers van onder andere
Alice in Wonderland, Voorjaarsoffer en Alleen op de
wereld.

De monumentale schouwburg uit 1941 ontworpen door
architect Willem Dudok, staat na een ingrijpende
renovatie weer te stralen in het groen. In het hart van de
stad willen we een plek van ontmoeting en verbinding
zijn, midden in de samenleving. Stadsschouwburg
Utrecht onderscheidt zich door een uitstekende selectie
van voorstellingen op het gebied van gesproken woord
(toneel, muziektheater en cabaret) en dans.
In een tijd die indringend vraagt om reflectie en
(her)oriëntatie is onze missie theatermakers te
verbinden met publiek. Op zoek naar bezoekers voor
mooie, urgente, amusante, ontroerende en relevante
voorstellingen. We willen verwachtingen overtreffen van
ons publiek, maar ook van de gezelschappen die bij ons
optreden. Door een kwalitatief hoogstaand programma,
optimale service en gastvrijheid. Scholen en hun
leerlingen horen daar natuurlijk bij. Wees welkom en
geniet!

Een digitale lesbrief is de weken voorafgaand aan de
voorstelling beschikbaar.
‘’Liefde, werktitel is geen werktitel, maar de volledige titel’’

Een workshop over liefde en empathie. Je in anderen
verplaatsen hoort bij liefde én bij theater. Wat is de taal
die je met je lichaam uitstraalt? Hoe open of gesloten
kom je over? Welke manieren van contact maken zijn er
allemaal? Verbinding maken is een spel dat je kunt leren
spelen, daar gaan veel theatrale oefeningen over.

(fysiek)theater
6 maart 2017
75 minuten
€7,50 per leerling
€50,-per groep
De workshop duurt 60 minuten
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Centraal Museum
Dromen van de toekomst

Centraal Museum
Rietveld en De Stijl
7/8

7/8

Wat is een droom, hoe ontstaat een droom, waarom
dromen we? Utrechtse surrealisten presenteerden hun
droom aan de buitenwereld door er een kunstwerk van
te maken. Hoe gaat zo’n kunstenaar te werk en wat is
surrealisme nu precies? Wat zijn jouw dromen over de
toekomst?

De leerling maakt kennis met het werk van Gerrit
Rietveld en De Stijl. Door het werk van Rietveld en De
Stijl te bekijken en in (kunst)historisch verband te
plaatsen maken de leerlingen kennis met het
gedachtengoed van Rietveld en de invloed die De Stijl
heeft gehad op hedendaagse kunst en vormgeving.

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties.

Het educatieve materiaal is een downloadbaar bestand.
Het bestaat uit lessuggesties met leskaarten voor lessen
op school ter voorbereiding en verwerking van het
bezoek. In deze lessen wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties.

Het Centraal Museum is een huis vol kunstschatten en
verhalen. De verhalen vinden hun oorsprong in Utrecht.
Het verhaal van Gerrit Rietveld en De Stijl, het verhaal
van broer en zus Van Baaren die een prachtige
verzameling hebben bijeengebracht, het verhaal over de
ontdekking van licht en donker in de Utrechtse
schilderkunst of het verhaal van één van de oudste
kostuumverzamelingen van Nederland. Ieder object
vertelt een verhaal. Soms op zichzelf, soms in
combinatie met andere objecten. Het Centraal Museum
vertelt de verhalen door de achtergrond, de
bijzonderheden en de verbanden tussen objecten
zichtbaar te maken. Een bezoek aan het museum is zo
steeds weer een bijzondere en verrijkende ervaring.

Beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep

Het Centraal Museum laat de wereld van Utrecht zien.
Verleden, heden en toekomst komen samen in de vijf
collecties van het museum: mode & kostuums, oude
kunst, toegepaste kunst, stadsgeschiedenis en moderne
& hedendaagse kunst. Door deze diversiteit kan het
museum niet alleen verbanden leggen tussen objecten
maar ook tussen Utrecht en de wereld. Het museum
gaat hiermee verder dan alleen verzamelen en
tentoonstellen door je uit te dagen, je te laten
experimenteren en de zintuigen te prikkelen. Je ontdekt
zo diepere verbanden, achtergronden en persoonlijke
verhalen.

Beeldende kunst
Gehele jaar door
90 minuten
€130,- per groep
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Het Utrechts Archief

Museum voor
hedendaagse Aboriginal kunst
What's Up Down Under?
7/8

Op reis door de provincie
Utrecht
7/8

6

Word expert op één van de belangrijke (kunst-)gebieden
die Australië kent en leer je klasgenoten hier alles over!
Na een korte rondleiding gaat de klas in groepjes uiteen.
Elke groep neemt één gebied op zich en brengt deze met
behulp van de iPad en InstaCollage in beeld. Aan het
einde van de museumles presenteren de groepjes aan
de hand van de collages alle ins & outs van hun gebied
aan de anderen.
In deze museumles staan samenwerkend leren, 21ste
eeuwse vaardigheden en peer to peer teaching centraal.

De voorbereidende les bestaat uit een digitale Prezi
presentatie. Deze presentatie is opgebouwd uit beelden geluidsfragmenten en geeft de leerling al een eerste
context. De onderwerpen die behandeld worden zijn:
hoe ziet het leven van de Aboriginals er uit -nu en
vroeger-, het Australische landschap, de kolonisatie, de
Stolen Generation en een introductie op de
verschillende artistieke gebieden van Australië en
Aboriginal kunst.
Daarnaast is er ook een
speciale website:
www.meetmeindreamtime.nl,
waar de leerling zelf actief,
creatief en onderzoekend mee
aan de slag kan (ter
voorbereiding of ter afsluiting
van het museumbezoek).

De leerlingen voeren in tweetallen verschillende
opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden
aangesproken. Ze bekijken oude afbeeldingen en
filmmateriaal en bespreken met elkaar welke verschillen
zij zien tussen de historische situatie en wat zij zelf
dagelijks om zich heen zien. Met een virtuele rit in een
historische koets kunnen ze zich inleven in vervoer en
infrastructuur van eeuwen geleden. Ze analyseren
gesproken en geschreven teksten op informatie over
veranderingen in infrastructuur en landschap. Aan de
hand van oude kaarten onderzoeken zij het hoé en
waaróm van ontwikkelingen in het landschap. Door een
route te zoeken voor een trekschuit leren zij de
verschillen tussen infrastructuur toen en nu.
Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd
op wat de leerlingen hebben geleerd en wat de meeste
indruk op hen maakte.

Er is een voorbereidende les over wat een archief is met
tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen
inzicht invullen met proefjes en opdrachten voor de
kinderen. In deze les maakt de leerkracht de kinderen
ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen
over de geschiedenis van Utrecht.
De leerkracht kan met de leerlingen
een aflevering van het programma
Klokhuis bekijken over Het Utrechts
Archief. Te zien via
www.hetutrechtsarchief.nl.
Ook kunnen leerlingen via www.hetutrechtsarchief.nl in
de beeldbank op zoek gaan naar oude en nieuwe foto’s
van de school, van de straten waarin zij wonen of naar
andere gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub, etc.
Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil gebruiken
voor een verwerkingsles, zoals kaartmateriaal, kan hij/zij
hiervoor contact opnemen met de educatief
medewerker.

Beeldende kunst
Gehele jaar door
75 minuten
€137,50 per groep

Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
90 minuten
€100,- per groep
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Universiteitsmuseum

Het Utrechts Archief
Utrecht groeiende stad

Utrecht
Vertrouw jij je zintuigen?

7/8

7/8

De leerlingen voeren in tweetallen verschillende
opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden
aangesproken. Ze bekijken oude afbeeldingen en
filmmateriaal en bespreken met elkaar welke verschillen
zij zien tussen de historische situatie en wat zij zelf
dagelijks om zich heen zien. Met een virtuele rit in een
historische koets kunnen ze zich inleven in het
stadsleven van de elite van vroeger. Ze onderzoeken
welke invloed het stadsrecht op de ontwikkeling van de
stad heeft gehad. Aan de hand van kaarten analyseren zij
de ontwikkelingen die de stad in bepaalde periodes
tussen 1800 en 2000 heeft ondergaan.

Op welk van onze zintuigen kunnen we het meest
vertrouwen? Ontdek het door te onderzoeken hoe je
kijkt, luistert, voelt, ruikt of proeft.

Er is een voorbereidende les over wat een archief is met
tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen
inzicht invullen met proefjes en opdrachten voor de
leerlingen. In deze les maakt de leerkracht de leerlingen
ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen
over de geschiedenis van Utrecht.

Onderzoeken
Leerlingen onderzoeken in tweetallen een deelaspect
van de vraag welk zintuig het meest betrouwbaar is.
Sommige groepjes houden zich bezig met zien, andere
met horen, voelen, proeven of ruiken. Door het
uitvoeren van een of meer proefjes zoeken ze een
antwoord op hun onderzoeksvraag.

De leerkracht kan met de leerlingen een aflevering van
het programma Klokhuis over Het Utrechts Archief
bekijken. Deze aflevering is te zien via
www.hetutrechtsarchief.nl.

Conclusie
Het bezoek wordt afgerond met een kringgesprek waarin
de jeugdlaborant terugkomt op de beginvraag: hoe
betrouwbaar zijn je zintuigen? Na een gesprek over de
resultaten trekken de leerlingen een conclusie.

Door te kijken, luisteren, voelen, ruiken of proeven
weten we wat er om ons heen gebeurt. In het Jeugdlab
onderzoeken leerlingen hun zintuigen en ontdekken ze
hoe (on)betrouwbaar deze zijn.
Confrontatie
Welk zintuig is het meest betrouwbaar? Het programma
begint met een gesprek rond deze vraag. Hoe zijn de
meningen verdeeld?

Via dezelfde website kunnen de leerlingen in de
beeldbank op zoek gaan naar oude en nieuwe foto’s van
de school, van de straten waar zij wonen of naar andere
gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub etc.
Als de leerkracht na het bezoek materiaal wil gebruiken
voor een
verwerkingsles,
zoals
kaartmateriaal, kan
hij/zij hiervoor
contact opnemen
met de educatief
medewerker.
Dit museumbezoek bevat géén voorbereidend educatief
materiaal.

Cultureel erfgoed
Gehele jaar door
60 minuten
€100,- per groep

Wetenschap & technologie
Gehele jaar door
120 minuten
€130,- per groep
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Stadsschouwburg Utrecht,
Podium Hoge Woerd & Cereolfabriek
(voorstelling in een zeecontainer)

TivoliVredenburg
Percossa
Percossa

Molman
Het Filiaal theatermakers

7/8

7/8
Een hele bijzondere locatievoorstelling die zich afspeelt
in een omgebouwde zeecontainer. Durf jij af te dalen in
de wereld van Molman? Hij leeft diep onder de grond in
donkere gangen en tunnels die zich vertakken naar alle
continenten. Hij heeft de perfecte handen om mee te
graven, komt overal waar geen enkele machine bij kan
en hij zwemt beter dan wie dan ook.
Molman weet alles van angst. Angst is kostbaarder dan
olie, gas of goud; want bange mensen kan je alles
wijsmaken. Iedereen krijgt vroeg of laat met hem te
maken. Of je nu wilt of niet. Maar heel stiekem verlangt
Molman steeds meer naar het zonlicht...

Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven
lespakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er
worden lessuggesties in opgenomen die samenhangen
met andere reguliere leergebieden (oriëntatie op jezelf
en de wereld, burgerschap & kunstzinnige oriëntatie).
Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en
betekenisvoller voor leerlingen.

Gigantische drums? Vliegende kinderwagens?
Halsbrekende gitaren? Het is het ‘normale’
instrumentarium van de Percossa-spelers, bekend van
hun fysieke, overrompelende slagwerktheaterspektakelstukken. Deze keer nemen ze een band mee.
Percossa & Band voeren je mee langs de mooiste
muziekstijlen. Als klap op de vuurpijl kun je zelf meedoen
aan deze doldwaze voorstelling: spectaculaire acts vol
dans, acrobatiek, mime, schaduwspel en heel veel
magie, humor en verwondering.

Bij dit concert hoort interactief digitaal materiaal
waarbij kinderen gaan dansen, zingen, bodypercussie
spelen en nog veel meer. Zo worden de kinderen goed
voorbereid op dit participatieconcert, waarin een groot
deel met de kinderen samen zal worden uitgevoerd. Hoe
beter ze zijn voorbereid, hoe groter het plezier en de
muzikale beleving zal zijn. Dan wordt het een muzikaal
feest der herkenning. En waarschijnlijk begint het feest
al tijdens de lessen in de klas!
‘’Wat een ge-wel-dig concert was het vanmiddag! Het plezier spatte ervan
af.’’ – Leraar PO

In het Filiaal Lab komen
kunsteducatie en onderzoekend
leren samen. De ontwikkeling van
het creatief vermogen en het
trainen van de 21e-eeuwse
vaardigheden maken hier deel
van uit.
In het Lab rondom Molman doen
we actief onderzoek naar angst.
Waar is het wel goed voor en
waar is het niet goed voor? Hoe
werkt angst eigenlijk? Hoe ziet
het eruit? Vervolgens gaan we
met elkaar op zoek naar creatieve
oplossingen om onze angsten te
bedwingen. Want creatieve
geesten zijn niet zo snel bang.

(locatie)theater
September & oktober
2016
60 minuten
€7,50 per leerling
€60,- per groep
De workshop duurt 60 minuten.
cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/molman

Muziek/muziektheater
7 november 2016
60 minuten
€7,50 per leerling
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