Redactie: Cultuur & School Utrecht

Cultuur & School Utrecht wil dat het aanbod van de musea en podia aansluit op de
wensen en behoeften van het onderwijs. Dat kan het beste door leerkrachten en
educatoren van musea en podia te laten samenwerken. We hebben kleine netwerken
(focusgroepen) opgezet, waarin deze doelstelling wordt onderzocht. De eerste
bijeenkomst heeft op 16 september jl. plaatsgevonden. In elke focusgroep staat een
ander onderwerp centraal.
Je kan nog deelnemen aan de volgende drie bijeenkomsten:
16 december 2015 van 15.30 – 17.00 uur

23 maart 2016 van 15.30 – 17.00 uur

8 juni 2016 van 15.30 – 17.00 uur

Cultuur & School Utrecht is
het coördinatiepunt voor
het grootschalig
cultuuraanbod van de stad
Utrecht. Cultuur & School
Utrecht regelt voor
Utrechtse basisscholen het
gehele 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 leerlingen
opdoen in het museum, de
concertzaal of het theater
echt leren buiten de school!

Locaties worden nader bekend gemaakt. Wil je erbij zijn, mail of bel met Florielle
Ruepert, florielle@cultuurenschoolutrecht.nl of 030 711 62 29. Kun je niet op deze
data, maar wil je graag meedenken of je betrokkenheid tonen, neem dan eveneens
contact op. Leerkrachten hebben de culturele sector veel te bieden!

De meeste culturele activiteiten voor dit schooljaar zijn ingevuld. Ben je toch nog op zoek naar (extra)
museumbezoeken, voorstellingen of concerten die aansluiten op de lessen en/of thema’s binnen
jouw school? Kijk dan op de website van Cultuur & School Utrecht voor informatie over het aanbod
en het educatief materiaal. In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de volgende programma’s:

Het AAMU is het enige museum in
Europa voor Aboriginal kunst, een
bijzonder museum dus. Je kunt er met je
klas terecht voor verschillende
programma's. De leerlingen leren kijken
naar kunst, ontdekken de
achtergrondverhalen over een andere
cultuur en gaan actief aan de slag. De
Kwebbel Koala neemt groep 3 kinderen
mee op reis langs de verschillende
kunstwerken, de geheime symbolen,
mythische wezens, dieren en kleuren.
Daarna maakt elk kind een eigen
boombastschilderij in het kader van de
lopende expositie De kracht van hout. In
'What's Up Down Under?' duiken
leerlingen van groep 8 met een iPad in
de wereld van Australië en Aboriginal
kunst en presenteren hun resultaten
aan hun klasgenoten.

Hoe groot was de middeleeuwse stad Utrecht? Wat zijn nu eigenlijk
stadsrechten? Wat is perkament en waar schreven ze mee in de middeleeuwen?
In Het Utrechts Archief gaan de leerlingen op zoek naar informatie over de
middeleeuwse stad. Leerlingen van de groepen 5, 6 en 7/8 kunnen elk op hun
eigen niveau aan de slag. In elk programma komt het stadsrecht aan de orde en
wordt met plattegronden gewerkt. Maar elk programma is verschillend! Zo leert
groep 5 over symboliek, doet groep 6 een bouwhistorisch onderzoekje en
verdiept groep 7/8 zich in het kloosterleven en in de doodstraf. Natuurlijk komen
ook de gilden aan de orde!

Leerlingen ontdekken zelf aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en
opdrachten waarom we feest vieren en welke tradities en gewoontes daarbij
horen.

In dit vrolijke 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.

Twee broers en een zusje moeten hun bord leegeten. De
jongens proppen alles snel naar binnen, maar het zusje
heeft echt geen trek. Om haar aan te sporen, vertellen de
broers haar verschillende sprookjes…
De Pindakaasprins: een ferme schoolvoorstelling waar
barokmuziek en onvervalste rock‘n-roll elkaar tegenkomen.
Met figuren uit stripboeken en sprookjes uit alle delen van
de wereld. Met verhalen over prinsen die stoer doen en
vechten, maar niet per se altijd winnen. Over moed hebben
en bang mogen zijn. Over alles wat stoer is. De thema’s in de
voorstelling sluiten perfect aan op de fantasierijke
leefwereld van kinderen van deze leeftijd.

●

Giraf is een meisje van negen. Haar moeder is dood en haar
vader is een acteur zonder werk. Daarom hebben ze geen geld
meer voor televisie. Dat is een groot probleem, want ze heeft
Discovery Channel nodig voor haar spreekbeurt over giraffen!
Schrijver Tiago Rodrigues wordt beschouwd als een van de
invloedrijkste kunstenaars in Portugal. In Lissabon trekt de
voorstelling sinds de première in 2011 volle zalen. Regisseur
Paul Knieriem: ‘Ik was direct gegrepen door het stuk en door
de veerkracht van het meisje Giraf. Door de fantasie en logica
waarmee ze het verdriet om haar moeder en de geldzorgen
van haar vader probeert te begrijpen.’
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