
DINSDAG 26 FEBRUARI    
    
LOCATIE: BPLUSC LOCATIE HET LEIDSE VOLKSHUIS, APOTHEKERSDIJK 33, LEIDEN 
10.15 – 11.00u | 4 – 6 jaar | Muziek 
Tijd voor muziek! We gaan liedjes zingen en spelen met instrumenten. Misschien kunnen we samen wel 
een eigen liedje bedenken!

 11.00 – 12.00u | 6 – 9 jaar | Theater 
Heb jij een hoofd vol met fantasie? En heb je altijd al eens toneel willen spelen? In deze workshop  leer je 
hoe je je lichaam en stem kan gebruiken om een rol te spelen. We laten ons inspireren door  de gekke en 
fantasievolle verhalen van de schrijver Roald Dahl! 

12.00 – 13.00u | 9 – 12 jaar | Nieuwe Media
Wil je een fantastisch nieuwe ervaring opdoen? Kom dan de VR-bril uitproberen! 
Je maakt een 3D tekening, bezoekt een onderzeewereld. Houd je van spanning? Maak dan ook een 
levensechte rit in de achtbaan.

voorjaarsvakantie 2019 
workshops voor iedereen van 4 t/m 12 jaar
SCHRIJF JE IN VIA WWW.BPLUSC.NL/DOEMEE 

WOENSDAG 27 FEBRUARI    
    
LOCATIE: BPLUSC LOCATIE HET LEIDSE VOLKSHUIS, APOTHEKERSDIJK 33, LEIDEN
 

10.15 – 11.00u | 4 – 6 jaar | Bewegen op muziek
Vind jij het ook zo leuk om lekker te dansen en bewegen op muziek? Dan is deze workshop zeker iets voor 
jou. We gaan dansen als kabouters en sluipen als leeuwen op hele mooie muziek. 

11.00 – 12.00u | 6 – 9 jaar | Nieuw Media
Help, Robot Cubetto is de weg kwijt! Met programmeerstenen en een speelbord zorg jij dat hij de weg 
naar huis vindt. In deze spelvorm leren kinderen de eerste stappen om te programmeren. 

12.00 – 13.00u | 9 – 12 jaar | Theater 
Heb jij een hoofd vol met fantasie? En heb je altijd al eens toneel willen spelen? In deze workshop  leer je 
hoe je je lichaam en stem kan gebruiken om een rol te spelen. We laten ons inspireren door  de gekke en 
fantasievolle verhalen van de schrijver Roald Dahl! 



Doe mee!
Heb je in de vakantie zin om iets creatiefs te doen? Een mooie dans maken, liedjes zingen, 
theater spelen of tekenen met een VR-bril op? Schrijf je dan nu in voor een van de workshops van de 
Cultuurcoaches. Misschien ontdek jij wel iets wat je heel erg leuk vindt om te doen! 

Deelname is gratis en alle workshops vinden plaats in BplusC locatie het Leidse Volkshuis, 
Apothekersdijk 33, Leiden. Inschrijven is verplicht en doe jc op www.BplusC.nl/doemee

De Cultuurcoaches in de Wijk is een initiatief van Gemeente Leiden.

DONDERDAG 28 FEBRUARI    
    
LOCATIE: BPLUSC LOCATIE HET LEIDSE VOLKSHUIS, APOTHEKERSDIJK 33, LEIDEN
 

10.15 - 11.00 | 4-6 jaar | Dans-plezier vanaf 4!
Deze workshop is voor iedereen die niet stil kan zitten! We bewegen alle kanten op en we dansen op de 
leukste muziek. We gaan op zoek naar hoe dieren bewegen en hoe ballerina’s of stoere piraten dansen. 
Komen jullie ook?

11.00 - 12.00 | 6-9 jaar | Kidsdance
Kan jij alleen maar bewegen als je muziek hoort? Dan is deze workshop echt iets voor jou! We gaan 
dansen op oude en nieuwe muziek uit de top 40. We beginnen met een goede warming-up en daarna 
leer je meerdere dansen. We sluiten af met een tof dans-spel!

12.00 - 13.00 | 9-12 jaar | Streetdance
Hou jij van dansen? En van een uitdaging? Dan is deze workshop echt iets voor jou! We gaan dansen op 
oude en nieuwe muziek uit de top 40. We beginnen met een goede warming up en daarna leer je een 
toffe choreo. Durf jij het aan?


