Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 25,Wanneer uw kind op de dag van de cursus naar BSO 2Vliegers
gaat betaalt u slechts € 12,50!
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?
Wil je meedoen? Meld je aan via cultuur@ewmm.nl
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO bij 2vliegers
of Simba en wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan
contact op met je eigen BSO.

Kunst na School
Eerste Westlandse
Montessorischool Monster
Madeweg 34A
2681 PM Monster
0174-280821

BSO Simba
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
0174-243104

BSO 2vliegers
Duyvenvoordestraat 80
2681 HN Monster
0174-244471

In het schooljaar 2018-2019 organiseert Eerste Westlandse
Montessorischool Monster samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
MONSTER

Alles op zijn kop

Prentenkabinet

Een gieter op je hoofd, een douchekop aan je oren, een zakdoek als zwaard? Ja dat kan allemaal met
theater. Bij Alles op zijn kop maak je theater met gekke en leuke dingen, maar dan anders.
Doe jij ook mee?

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

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 4-9, 11-9, 25-9, 2-10, 9-10, 16-10
14:50-15:50 uur
4 t/m 8

door:

Koperen Kees

Dinsdag 4-9, 11-9, 25-9, 2-10, 9-10, 16-10
16:00-17:00 uur
1 t/m 3

Het instrumentenfeestje, speel je mee?

Een muzikale reis rond de wereld!

Iedere week ga je spelen op een ander instrument: de gitaar, een djembé, een ukulele of swingende
ritmes spelen met percussie instrumenten. We gaan experimenteren, proberen, basistechnieken leren
en vooral veel muziek maken! Sterker nog het wordt een feestje! Kom je ook?
Er wordt naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

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?

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
14:50-15:50 uur
4 t/m 8

door:

De Muziek mees

Speksteen voor sterke jongens en meisjes

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

Kunstschatten

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.

Juliette vertelt een boeiend verhaal over de kunstenaar en zijn beroep. De ene keer ben je
de beeldhouwer en maak je een sculptuur. Maar je gaat ook een schilderij maken, zoals de
schilder. En ontwerp je een gebouw zoals de architect. Wil je weten welke kunstberoepen
er nog meer zijn kom dan naar de workshops ‘Kunstschatten’ en ontdek ze allemaal.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
14:50-15:50 uur
6 t/m 8

door:

Atelier Kaas

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.
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 4-3, 11-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
14:50-15:50 uur
6 t/m 8

door:

Dance Innovation

Snarenfabriek

Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
16:00-17:00 uur
3 t/m 5

Kidsdance

Kidsdance is ook een stoere dansles voor de jongere leerlingen. We werken aan coördinatie, ritme en maken leuke dansen op hippe kidsmuziek! Ook kunnen de kinderen hun eigen
creativiteit en fantasie kwijt in deze lessen.

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 4-3, 11-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
16:00-17:00 uur
1 t/m 3

Een kikker zegt toet!

Muziekinstrumenten met snaren, hoeveel ken jij er? En weet je het verschil tussen een ukelele en de harp?
En heb je al eens gitaar of viool gespeeld? Uitproberen is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is nog véééél
leuker dat we meteen met elkaar gaan muziek maken!

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!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 16-5, 23-5, 6-6, 13-6, 20-6, 27-6
14:50-15:50 uur
4 t/m 6

door:

Muziekmeesters WL

Donderdag 16-5, 23-5, 6-6, 13-6, 20-6, 27-6
16:00-17:00 uur
1 t/m 3

