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@hoeksteen.pcpow.nl
Zit je op de BSO en wil je meedoen met de naschoolse
lessen? Neem dan contact op met locatiemanager
Anne-Mieke Zeemeijer voor meer informatie!

O
De Hoeksteen
Fazantlaan 4
2675 XT Honselersdijk
0174-624402

Kunst na School
Kwest, Kwestfactory
Dijkstraat 45
2675 AV Honselersdijk
0174-621524

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

Doe je mee?
honselersdijk

Een muzikale reis rond de wereld!

Speel mee op een djembé en voel de bas in je buik!

Iedere week maken we een muzikale reis! Zo komen we grappige dieren tegen die ons liedjes leren
zingen. We gaan spelen op allerlei wonderlijke instrumenten...
Gaan trommelen met de indianen en leren echte Afrikaanse liedjes.
En tot slot geven we een optreden! Doe je mee?

In een groep van maximaal 15 leerlingen, worden de basisvaardigheden van het djembé
spelen aangeleerd. De kinderen leren verschillende ritmes te spelen, waarin ze gaan
variëren, combineren en dirigeren. Stilzitten lijkt onmogelijk! Aan het einde geven we een
swingend optreden waarbij je vader en moeder ook mee mogen doen.

Data:	Donderdag 6-9, 13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 18-10
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
1 t/m 4

Data:	Donderdag 6-9, 13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 18-10
Tijden:
15:45-16:45 uur
Groep:
5 t/m 8

door:

De Muziek mees

Crew-dance

Lipdub

Bij een reeks lessen werkt de groep aan één choreografie, waarin ze leren samen te dansen als een
groep/crew. Ze letten op uitstraling en presentatie zodat ze aan het einde van de reeks de dans als een
echte clip kunnen opnemen. De docent monteert het en stuurt het filmpje naar de leerkracht van jouw
groep. Zo heeft de groep een leuk aandenken aan de toffe workshop!

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:	Donderdag 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
1 t/m 4

Data:	Donderdag 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12
Tijden:
15:45-16:45 uur
Groep:
5 t/m 8

door:

Dance Innovation

De prinses die niet lachen kan

Dierenmanieren
Wil je stampen als een olifant, blaffen als een hond, brullen als een dino? Of misschien toch liever kopjes
geven als een poes? En wil je verhalen horen, ze zelf verzinnen en je verkleden als je favoriete dier? Geef je
dan op voor de lessen Dierenmanieren.

We maken een voorstelling over een prinses die niet kan lachen. De koning en de koningin doen
er alles aan om hier verandering in te brengen. Ze halen dokters, heksen en grappenmakers
naar het paleis. Uiteindelijk mag zelfs het hele volk langs komen. Zal het lukken? Wil je dansen,
zingen, moppen vertellen of iets anders grappigs te doen? Doe dan mee met theaterlessen.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
14:45-15:45 uur
1 t/m 4

door:

Spring Cultuur Pr.

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
15:45-16:45 uur
5 t/m 8

Streetart

Beestenboel
Je wordt meegenomen in een boeiend verhaal over lelijke eendjes, babyzeepaardjes, circusolifanten op
de vlucht en het hotel van de insecten. Zij maakt elke les een kunstwerk. De ene keer van piepschuim dan
weer van hout. Je gaat rijgen, plakken, knippen, prikken, timmeren, stempelen en verven.
door:

Data:	Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
1 t/m 4

Atelier Kaas

Juliette neemt je mee in de wereld van de straatkunst. We gaan doodlen, taggen, sjabloneren, spuiten en nog veel meer. In de laatste les passen we alle technieken toe op een zelf
meegebracht voorwerp. Bijvoorbeeld een stoel of houten kist, maar een schildersdoek
mag natuurlijk ook.We sluiten de cursus af met een tentoonstelling, binnen of buiten...
Data:	Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
Tijden:
15:45-16:45 uur
Groep:
5 t/m 8

Capoeira

Kikker zegt Toet!
Doe je mee met verhalen over kikkers, prinsessen en prinsen en nog veel meer? We zingen en spelen op
muziekinstrumenten om de verhalen nog mooier te maken. Echte instrumenten als klokkenspellen en
trommels, maar ook sambaballen, ratels en boomwhackers bespelen we met elkaar. Doe maar mee!

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

Data:	Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6
Tijden:
14:45-15:45 uur
Groep:
1 t/m 4

Data:	Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
4 t/m 8

door:

Muziekmeesters WL

door:

Batuque capoeira

