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@pwadelier.pcpow.nl

Kunst na School
Prins Willem Alexander:
Van Haemstedestraat 28
2678 TX De Lier
0174-514395

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

Doe je mee?
De LIER

De Beeldentuin

Speksteen voor sterke jongens en meisjes

Juliette vertelt over een kunstenaar en laat daarbij een heleboel mooie voorbeelden zien. Je maakt
elke les een nieuw beeld, de ene keer van speksteen dan weer van hout. Maar ook beelden van boetseer
was 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?

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 Micheanglo 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:

Dinsdag 11-9, 18-9, 25-9, 2-10, 9-10, 16-10
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Atelier Kaas

Dinsdag 11-9, 18-9, 25-9, 2-10, 9-10, 16-10
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

Musical

Je eigen verhaal

Hou jij van zingen, muziek, bewegen en toneelspelen en dat allemaal Bij elkaar. Dan mag jij deze musicallessen niet missen! Samen maken we een mooi verhaal en spelen die voor de ouders. Doe jij 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:

Dinsdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Koperen Kees

Dinsdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

Crew-dance

Crew-dance
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 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:

Dinsdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

Dance Innovation

Boom-Wack!

Muziekoerwoud
Een instrument bespelen is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is nog véééél leuker als je dat samen met
anderen doet! In deze cursus maak je samen de mooiste muzikale verhalen.

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

Dinsdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

door:

Muziek Meesters WL

Heb je een instrument nodig om muziek te maken? Nee hoor, dat kan met alles. Maar met
de vrolijk gekleurde buizen maak je binnen no-time echt muziek. Ook al kan je geen noot
lezen en heb je nog nooit muziek gemaakt. Met de groep speel je zo mee met bekende
muziek. Dat kan gewoon met boomwackers!
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

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

Speel je mee op ukulele?
Ukulele’s zijn ‘kleine gitaren’ met vier snaren. We gaan leren hoe je liedjes kan spelen op dit mooie, vrolijke
instrument. Na de eerste les spel je meteen je eerste liedje. En als er dan ook nog een kazoo bij komt is het
feest compleet! Er wordt naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

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:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 11-6, 18-6, 25-6
14:45-15:45 uur
3 t/m 5

door:

De Muziek Mees

Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 11-6, 18-6, 25-6
15:45-16:45 uur
6 t/m 8

