Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 25,Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen!
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent
één of meerdere van deze cursussen te betalen, kunt u hierover
contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?
Meld je aan via cultuur@kameleon.pcpow.nl
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO en wil je meedoen aan de cursus? Neem dan contact op met de leidinggevende van de BSO en vraag naar de mogelijkheden

Kunst na School
De Kameleon
Eikenlaan 50
2691 EE ‘s-Gravenzande
0174-412587

Okidoki
Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
0174-441510

In het schooljaar 2018-2019 organiseert De Kameleon samen
met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in
beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
‘s-gravenzande

Lipdub

Lipdub

Bij een reeks lessen werkt de groep aan één lipdub waarin ze leren dansen, playbacken, acteren en
samen werken. Ze letten op uitstraling, presentatie en het vertellen van het verhaal. Tegen het eind
van de workshops wordt er een échte clip opgenomen die de docent monteert en het opstuurt naar
de leerkracht van de groep voor een super leuk aandenken.

Bij een reeks lessen werkt de groep aan één lipdub waarin ze leren dansen, playbacken,
acteren en samen werken. Ze letten op uitstraling, presentatie en het vertellen van het verhaal. Tegen het eind van de workshops wordt er een échte clip opgenomen die de docent
monteert en het opstuurt naar de leerkracht van de groep voor een super leuk aandenken.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10, 15-10
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Dance Innovation

Maandag 10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10, 15-10
16:00-17:00 uur
6 t/m 8

Beeldende verhalen

Dansend tekenen

Voor kinderen die graag verhalen schrijven. We starten met leuke korte schrijfopdrachten. We tekenen,
doen een spel of uitbeeldingsoefeningen die je helpen bij het bedenken en schrijven van een verhaal.
In de latere lessen werk je aan een eigen verhaal of gedicht. Je leert om beeldend te schrijven en een
goede verhaalopbouw te maken. De laatste les mogen ouders komen luisteren!

In deze cursus maken we schrijfdanstekeningen waarbij we ons hele lichaam gebruiken.
We zwieren en zwaaien in de ruimte, op muziek en papier met rechte en ronde lijnen, we
leven ons uit met waskrijt, potlood en scheerschuim. We beelden een thema uit op muziek,
zoals de uitbarsting van een vulkaan of het groeien van een boom. Ook doen we spelletjes!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
14:45-15:45 uur
5 t/m 8

door:

In het Sleutelbos

Saxofoon

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
16:00-17:00 uur
1 t/m 5

Saxofoon

Tijdens de cursus ga je spelen op je “eigen” saxofoon. Stap voor stap gaan we leren hoe je het instrument in
elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet kunnen om met z’n allen iets moois te spelen. We gaan
er in 6 lessen voor zorgen dat je al een liedje op de saxofoon kunt blazen.

Tijdens de cursus ga je spelen op je “eigen” saxofoon. Stap voor stap gaan we leren hoe
je het instrument in elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet kunnen om met
z’n allen iets moois te spelen. We gaan er in 6 lessen voor zorgen dat je al een liedje op de
saxofoon kunt blazen.

Data:	Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
5 t/m 6

Data:	Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
7 t/m 8

door:

Saxschool RCL

De Knipkunstenaar

Kijken als een bij

Kun je heel goed knippen? Anders leer je het hier wel! Wil je de mooiste kunstwerken maken van glimmend
materiaal? Of juist heel mooie kleuren en prints combineren? Of wil je juist een kunstwerk maken dat je aan
wilt raken om te kunnen voelen? Kom en geef je op!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 13-3, 20-3, 27-3, 3-4, 10-4, 17-4
13:00-14:00 uur
1 t/m 4

door:

Atelier
Angela Fehrmann

Capoeira

Wil je heel goed leren kijken en tekenen? Houd je van bloemen, bijen en vlinders? Dan gaan
we met een loep op ontdekkingstocht en leer ik je ook nog hoe mooi je kunt werken met
aquarelverf. Je leert ook alles over kleuren mengen, want we maken van 3 kleuren wel 100
kleuren!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 13-3, 20-3, 27-3, 3-4, 10-4, 17-4
14:00-15:00 uur
5 t/m 8

Samba en Maculele

Capoeira is de spectaculaire Braziliaanse vechtdans op live muziek. In de Capoeira cirkel kan iedereen
zijn beste moves laten zien in het uitdagende spel van vechtkunst, dans en acrobatiek. Zo wordt het een
sportief feestje zonder winnaars of verliezers. Ook leer je trommelen op Braziliaanse instrumenten en zing
je Braziliaanse liedjes. Een super complete sport dus waar iedereen plezier aan kan beleven!

Samba is de beroemde warme en ritmische dans uit Brazilië met veel swing en souplesse.
Maculele is een dans met stokken in tweetallen. Ook leer je trommelen op Braziliaanse
instrumenten en zing je Braziliaanse liedjes.

Data:	Donderdag 16-5, 23-5, 6-6, 13-6, 20-6, 27-6
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
4 t/m 8

Data:	Donderdag 16-5, 23-5, 6-6, 13-6, 20-6, 27-6
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
4 t/m 8

door:

Butuque Capoeira
Holland

