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 aridder@maurits.pcpow.nl
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO en wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan via email contact op met
marionverbraeken@stichtingkwest.nl

Kunst na School
Prins Maurits
Frankenthaler 1
2678 WE De Lier
0174-514625

Stichting Kwest
Frankenthaler 1
2678 WE De Lier

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

Doe je mee?
De LIER

Beestenboel

De Beeldentuin

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.

Juliette vertelt over een kunstenaar en laat daarbij mooie voorbeelden zien. Je maakt elke les
een nieuw beeld, de ene keer van speksteen dan weer van hout. Maar ook beelden van boetseerwas en piepschuim komen aan bod. Alle beelden komen in je zelfgemaakte tuinontwerp te
staan. Wie zou er een wandelingetje willen komen maken in het grote kleine beeldenpark?

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 18-10
14:45-15:45 uur
1 t/m 3

door:

Atelier Kaas

Donderdag 13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 18-10
15:45-16:45 uur
4 t/m 8

Prentenkabinet

Je eigen verhaal

Samen met de docent duikelen de kinderen in de mooie verhalen van prentenboeken en spelen de
kinderen als vanzelfsprekend mee.

Samen met de docent bedenken jullie een mooi en spannend verhaal en maken jullie er
een minivoorstelling van! Dat hoef je nog niet te kunnen dat doe je met zijn allen.
Dat maakt het zo leuk!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12
14:45-15:45 uur
1 t/m 3

door:

Koperen Kees

Show, Musical en Dans

Donderdag 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

Crew-dance

Show/Musical/Dans is meer dan dans alleen, op swingende musical liedjes word er aandacht besteed aan leuke
danspassen maar ook ben je bezig met mimiek, drama en toneel. Goed voor de uitdrukkingsvaardigheden maar
ook motoriek en creativiteit worden gestimuleerd. In deze les is er veel vrijheid voor creativiteit en fantasie van de
leerling en zal de docent een leuke musical choreografie op maat maken, aangepast aan de groep.

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!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Dance Innovation

Trommels, maskers en spijkerbeelden

Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

Speksteen voor sterke jongens en meisjes

Juliette vertelt over Afrikaanse trommels, maskers en spijkerbeelden en laat daarbij een heleboel inspirerende voorbeelden zien. Waarom maakten zij dit? Wat was de bedoeling? En, zit er ook een verhaal achter?
Ervaar het zelf door te doen. Je gaat aan de slag met speksteen, hout, boetseerwas en nog veel meer. Als
afsluiting maken we een museum van Afrikaanse kunst

Juliette vertelt over kunst uit steen en laat daarbij een heleboel inspirerende voorbeelden zien.
Kies een steen en bedenk wat je gaat maken. Zoals de beroemde kunstenaar MichelAngelo al
zei: ‘Het kunstwerk zit al in de steen, je moet het er alleen uithalen’. We gaan zagen, vijlen, schuren, boren en polijsten. Met extra materialen maak je er een hedendaags kunstobject van.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 14-3, 21-3, 28-3, 4-4, 11-4, 18-4
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Atelier Kaas

Een muzikale reis rond de wereld!

Donderdag 14-3, 21-3, 28-3, 4-4, 11-4, 18-4
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

Met elkaar gitaar spelen!

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?

De kinderen leren in een groep van maximaal 12 leerlingen in een korte tijd diverse akkoorden, waarmee ze na de eerste les al twee liedjes kunnen zingen. De kinderen leren de gitaar
te stemmen, goed vast te houden een toonladder te spelen en we gaan allerlei liedjes op
gitaar spelen! Aan het eind is er een optreden en mogen je vader en moeder komen kijken!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 16-5, 23-5, 6-6, 13-6, 20-6, 27-6
14:45-15:45 uur
1 t/m 4

door:

de Muziek Mees

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

