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De Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag staat in het teken van ontmoeting en uitwisse-
ling over cultuureducatie in de stad Utrecht en is gericht op iedereen die werkzaam is in  

het primair onderwijs. Editie 2020 heeft als overkoepelend thema De kunst van verhalen.

Verhalen zijn overal om ons heen en ieder verhaal is weer anders. Tijdens drie programma-
onderdelen kijken we door verschillende ogen naar culturele verhalen; door de ogen van een 
icc’er en een leerkracht, door de ogen van een educator van een culturele instelling en door 

de ogen van een leerling. Samen duiken we in de wereld van verhalen en je krijgt tips en tools 
aangereikt die je meteen in de praktijk kunt inzetten: in de klas, op school en daarbuiten. 

13:30u Inloop & Inschrijving Deelsessies

14:00u  Ariane van Heijningen - Interactieve lezing De kunst van het vragen 
Hoe stimuleer je creativiteit in je klas? Hoe laat je je team warmlopen voor cultuur
onderwijs? Hoe kun je een culturele activiteit laten beklijven en verdiepen bij je  
leerlingen?  
Goede vragen stellen is een hele kunst. Als je dat onder de knie hebt is het antwoord 
vinden een stuk makkelijker. Praktisch filosoof Ariane van Heijningen reikt je tools aan 
om in dialoog met elkaar je eigen cultuurvraag helder(der) te krijgen. Tools die je kan 
gebruiken bij interne en externe gesprekken over cultuuronderwijs, en meteen ook 
deze middag!

14:50u  Deelsessies culturele partners 
Laat je inspireren door de verhalen en het cultuuraanbod van onze partners 
voor schooljaar 2020-2021.

16:20u  Manon Sikkel - Verhalen schrijven  
Journalist, psycholoog en kinderboekenschrijfster Manon Sikkel (o.a. bekend van 
de serie IzzyLove) laat je door de ogen van je leerlingen kijken naar een culturele 
activiteit. Tijdens deze praktische workshop schrijven we samen een verhaal over de 
eerder bezochte deelsessies. Deze inspirerende verwerkingsles kun je meteen ook 
zelf inzetten in de klas na elke culturele activiteit!

17:00u Verhalenmarkt & Borrel inclusief theatraal toetje 
  Alle partners stellen hun cultuuraanbod graag aan je voor op de Verhalenmarkt. 

Nieuwsgierig naar het volledige cultuuraanbod voor 2020-2021?  
Vanaf medio april is onze nieuwe brochure uit en kun je inschrijven via 

www.cultuurenschoolutrecht.nl brochure’20-’21

PROGRAMMA

Centraal Museum | Domkerk | Domtoren | DOMunder | EKKO | Het Filiaal theatermakers 
Het Utrechts Archief | Kasteel de Haar | Museum Catharijneconvent | Museum Speelklok 
nijntje museum | Podium Hoge Woerd | Sonnenborgh museum & sterrenwacht | Spoorwegmuseum 
Stadsschouwburg Utrecht | TivoliVredenburg | Universiteits museum Utrecht | Volksbuurtmuseum

CULTURELE PARTNERS

Meld je kosteloos aan vóór 24 april via info@cultuurenschoolutrecht.nl
Vermeld daarbij de naam van je school en met hoeveel personen je komt. Op de  

Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag zelf kun je je inschrijven voor maximaal  
drie deelsessies per persoon. Ben je geïnteresseerd in meer deelsessies?  

Wij verwelkomen natuurlijk ook graag je collega‘s!
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ZEKER ZIJN VAN EEN PLEK OP  
DE CULTUUR & SCHOOL UTRECHT  
INSPIRATIEDAG? 
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STADSSCHOUWBURG UTRECHT
Nachtreis
Stadsschouwburg Utrecht brengt volgend 
schooljaar 20 verschillende voorstellingen voor 
het PO. Nachtreis van Sahand Sahebdivani is er 
één van. Sahand was drie jaar oud toen hij uit 
Iran door de bergen moest vluchten. Dit is zijn 
vluchtverhaal. 

PODIUM HOGE WOERD
Theater in Podium Hoge Woerd
Benieuwd naar de schoolvoorstellingen in 
Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn? Bezoek 
dan de presentatie van programmeur Marjan 
van Huystee. Op inspirerende wijze vertelt ze 
erover, aan de hand van trailers en persoonlijke 
filmpjes.

HET FILIAAL THEATERMAKERS
Het Filiaal theatermakers Sneakpeak 
Theatermakers en acteurs van Het Filiaal geven 
een korte (live) impressie van de voorstellingen 
die volgend schooljaar te zien zijn.

TIVOLIVREDENBURG
TAKATÁ TAKATÁ (februari 2021, groep 3/4)
Inspiratie-optreden met flamencomuziek en 
-dans door 2 gastmuzikanten, waarin muziek, 
live tekeningen en opzwepende flamenco-
dans elkaar ontmoeten in een wervelende 
voorstelling. Alles is ritme en ritme is alles!

EKKO
Introductie educatief aanbod 2020  2021
Schoolconcerten van S10, Dyar en The Jerry 
Hormone Ego Trip en meerdere projecten 
voor Bezoek op Maat. EKKO draait om dé 
muziek uit de belevingswereld van jouw 
leerlingen: popmuziek! 

Meld je kosteloos aan vóór 24 april via  
info@cultuurenschoolutrecht.nl 
Op de Cultuur & School Utrecht Inspira-
tiedag zelf kun je je inschrijven voor de 
deelsessies (maximaal drie per persoon). 
Vermeld bij je aanmelding de naam van je 
school en met hoeveel collega’s je komt.

INSCHRIJVING

SONNENBORGH MUSEUM & 
STERRENWACHT
De kunst van W&Tonderwijs
Hoe start je met het W&T-onderwijs op 
school? Hoe geef je les over een ingewikkeld 
onderwerp als de ruimte? Op Sonnenborgh 
weten we hier raad mee. Laat je bijpraten 
over ons brede educatieaanbod en probeer 
vast enkele proefjes uit!

SPOORWEGMUSEUM
Hoe werkt een trein?
Heb je je ooit afgevraagd of een trein een 
stuur heeft, hoe een duif ongedeerd op een 
bovenleiding kan zitten en hoe zwaar en sterk 
treinen zijn? Ontdek gekke technische feiten 
over de werking van een trein met de ontdek-
koffer vol bijzondere voorwerpen en proefjes.

UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
Van bottenbeest tot tandenbroodjes 
Ontdek onze modulaire lespakketten, bij-
voorbeeld het mysterie van het bottenbeest 
of het effect van een vacuüm. Verdiepend 
lesmateriaal, voor of na een museumles, 
inspireert en zorgt dat een programma beter 
beklijft. 

CENTRAAL MUSEUM
Inspiratie 
Iets willen maken, maar niet weten wát  
precies? Dan is inspiratie nodig! Ervaar  
hoe je dit thema voor, tijdens en na het 
museum bezoek kan inzetten in je klas.  
We maken hierbij gebruik van de meer-
voudige intelligenties.

NIJNTJE MUSEUM
Ontdek jouw wereld in het nijntje museum
Handen uit de mouwen en creatief aan de 
slag met nijntje. Doe je mee?

MUSEUM SPEELKLOK
Orgeldraaien en componeren
In Museum Speelklok draait alles om 
zelfspelende muziekinstrumenten. Mensen 
moeten de muziek eerst componeren op 
een orgelboek. In de workshop leer je hoe 
dat werkt en kun je zelf aan de slag met het 
componeren van een muziekstuk voor een 
plingplong apparaat. 

HET UTRECHTS ARCHIEF
Archieven komen tot leven!
Vaak hebben archieven een stoffig imago. 
Daar heeft Het Utrechts Archief nu veran-
dering in gebracht. Op magische wijze  
komen archiefstukken letterlijk tot leven. 
Treed binnen en ontdek de geschiedenis  
van Utrecht!

DOMUNDER
Ontdek 2000 jaar Utrecht
Op en onder het Domplein is 2000 jaar aan 
verhalen te vinden. Welke verhalen vertelt 
DOMunder? Waarom heeft DOMunder  
gekozen voor deze opzet? Hoe ontdekken  
de leerlingen de verschillende verhalen?

DOMTOREN & DOMKERK
Bouwen in de Middeleeuwen 
De Domtoren biedt verschillende thema-
rondleidingen aan voor groep 1 - 8 zoals 
Dommy de Domtoren, Jan de Bouwknecht  
en Noem je mij Dom? We vertellen je graag 
meer over de mogelijkheden.

MUZIEK KUNST & ERFGOED

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE

THEATER

DEELSESSIES
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