
6 Leidse kiekjes
Hoe zag Leiden er 100 jaar geleden uit? En hoe werden 
foto’s toen gemaakt? Tijdens de workshop bekijken we 
een reclamefilm voor de stad. Ook demonstreren we een 
oude camera en het verschil met de smartphone. Daarna 
ga je zelf de buurt in met een oude foto. Kan jij 
deze oude foto namaken?
Erfgoed Leiden e.o. | www.erfgoedleiden.nl | Boisotkade 2a 

7 Snavelmasker maken 
Je hebt vast weleens gehoord van de pest. Dit was een 
erg besmettelijke ziekte waar mensen vroeger veel last 
van hadden. De ziekte was zo gevaarlijk dat dokters een 
raar masker op hadden met glas voor hun ogen en een 
grote snavel. De maskers werden beroemd en zijn zelfs 
een inspiratie geweest voor Italiaanse carnavalsmaskers! 
Bij deze workshop kan je een eigen snavelmasker in 
elkaar knutselen. 
Rijksmuseum Boerhaave | www.rijksmuseumboerhaave.nl | 
Lange St. Agnietenstraat 10

8 Filmset Rome 
Op de afdeling Romeinen van het Rijksmuseum van 
Oudheden staan beelden en koppen van belangrijke 
personen uit de Romeinse keizertijd. Die gaan we 
gebruiken als inspiratie voor het casten en aankleden 
van acteurs voor een film die zich afspeelt in het oude 
Rome. Je gaat op de afdeling Romeinen foto’s maken. 
Van deze foto’s maak je een collage waarmee je laat zien 
hoe jij een acteur in een Romeinse film zou aankleden.
Rijksmuseum van Oudheden | www.rmo.nl | Rapenburg 28  

9 Dier op papier
De opgezette dieren in Naturalis staan voor altijd stil. 
Ideaal dus om ze eens van heel dichtbij te bekijken! In 
de zaal ‘Leven’ kies je een dier. Dit dier teken je na in de 
werkplaats met kroontjespennen, penselen en sepia inkt. 
Ontdek al tekenend dat dieren heel handig in elkaar zitten!
Museum Naturalis | www.naturalis.nl | Darwinweg 2

10 Spoken word ‘vertel je eigen verhaal’
Spoken word-artiest Babs Gons geeft je een inspirerend 
voorbeeld van een spoken word-gedicht, met hierbij drie 
gouden tips. Een museumdocent geeft informatie over een 
aantal objecten en wat deze met jouw belevingswereld te 
maken hebben. Vervolgens ga je zelf aan de slag en maak 
je een spoken word bij een object.
Museum Volkenkunde | www.volkenkunde.nl | Steenstraat 1 

11 Wie tekent, ziet meer
Met een Leidse kunstenaar ga je tussen de kunstwerken in 
het museum De Lakenhal aan de slag. Gemiddeld kijken 
we 28,63 seconden naar een kunstwerk, dat is best kort. 
Beter kijken kan beginnen met een potlood, want wie iets 
natekent, kijkt actiever. Je hersens slaan beter op wat 
je ziet en je zult steeds meer kleine details opmerken. 
Museum De Lakenhal | www.lakenhal.nl | Oude Singel 32

12 Japanse Manga
Een populair onderdeel van de Japanse cultuur is Manga, 
ofwel stripverhalen. Het is een Japanse tekenstijl die ook 
in Europa steeds bekender en populairder wordt. Kijk 
maar naar de toenemende stroom tekenfilms uit Japan, 
zoals Pokémon en Yu-Gi-Oh. Tijdens deze workshop 
leer je hoe een mangafiguur getekend wordt. 
SieboldHuis | www.sieboldhuis.org | Rapenburg 19  

13 De superheld
Spiderman, Black Panther, Wonder Woman en Wolverine. 
Superhelden zijn tegenwoordig populairder dan ooit. 
In deze schrijfworkshop gaan wij, bewapend met onze 
fantasie, een eigen superheld(in) ontwerpen. Hierbij leer 
je over karakterontwikkeling en ga jij uiteindelijk naar huis 
met je zelfbedachte superheld. Inclusief een superkracht, 
(tragische) backstory, persoonlijke zwakte en aardsvijand. 
Nieuwplaatz | www.nieuwplaatz.nl | Sumatrastraat 201 

14 Linodruk maken
Tijdens de workshop krijg je een korte uitleg over de 
druktechniek en het uitsnijden van een ontwerp uit een 
linoplaat. Met kant-en-klaar uitgesneden linoplaaten 
ga je verschillende druktechnieken uitproberen. Door 
de linostempels samen te positioneren en combineren 
in verschillende kleuren op papier, onstaan er mooie 
kunstwerken. De linodrukjes mogen, als ze droog 
zijn, mee naar huis genomen worden. 
Nieuwplaatz | www.nieuwplaatz.nl | Sumatrastraat 201

15 Dansformaties
In choreografieën (dansen) worden vaak formaties 
gebruikt. Iedere formatie geeft een andere sfeer. Deze 
workshop is een leuke en leerzame manier om lekker 
in beweging te zijn en om te ontdekken dat je lichaam 
meer kan dan je denkt. 
Jeugdtheaterschool Leiden | www.jtsleiden.nl | Haagweg 6

16 Theater maken
Theater maken is gewoon een kwestie van DOEN (en 
durven). Je gaat eerst een aantal improvisatieoefeningen 
doen. Vervolgens maak je in groepjes korte theaterstukjes 
die je aan elkaar laat zien.
Jeugdtheaterschool Leiden | www.jtsleiden.nl | Haagweg 6

17 Breakdancer Redo
Breakdancer Redo deelt zijn bijzondere levensverhaal over 
het opgroeien met een beperking. Hij spreekt over het 
omgaan met vooroordelen, tegenslagen en onzekerheden. 
Met de juiste instelling en mentaliteit is alles mogelijk. En 
uiteraard sluit Redo af met een breakdance perfomance.
Leidse Schouwburg | www.leidseschouwburg-
stadsgehoorzaal.nl | Oude Vest 47

Hier moet je zijn...

1. Maak je eigen unieke tag
Jouw naam vormt de basis van deze workshop. Met een 
vierkant, een driehoek of een cirkel als uitgangspunt 
ontwerp je je eigen tag in een fantastisch, door jou 
verzonnen lettertype. Uniek en precies zoals jij dat wilt. 
Laat je inspireren door merken en stijlen waar jij van houdt. 
ARS | www.arsaemula.nl | Pieterskerkgracht 9a 

2 Maak je eigen rap
Je leert hier de basisprincipes van rap. We beginnen met 
het woord ‘RAP’ zelf, wat betekent dit eigenlijk? Ook krijg 
je uitleg over op de maat rappen én ga je gezamenlijk een 
beat klappen. Als afsluiting geeft de docent een freestyle 
performance, waarna we samen een rap schrijven. Deze 
gaat gezamenlijk gerapt worden!
BplusC | www.bplusc.nl | Muziekhuis | Middelstegracht 123

3 Blockbusters en megasterren
Aan de hand van verschillende filmfragmenten en 
opdrachten nemen we een kijkje achter de schermen van 
‘s werelds grootste medium: film. Hoe kunnen films je 
laten huilen, lachen of bang maken? En wat zijn de ‘trucjes’ 
die filmmakers gebruiken? Dit gaan we onderzoeken!
LIFF | www.liff.nl | Het Leidse Volkshuis | Apothekersdijk 33

4 Stoepplantjes safari
Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes? 
We zien ze niet eens! Stoepplantjes zijn ook bewoners 
van de stad of het dorp waar we wonen. Hoewel ze een 
onopvallend bestaan leiden, zijn het taaie rakkers. En 
ze zijn belangrijk! Je gaat tijdens deze workshop buiten
op zoek naar stoepplantjes. 
Hortus botanicus Leiden | www.hortusleiden.nl | Rapenburg 73

5 Binnenste buiten
De maatschappij van vandaag, en social media als 
representatie daarvan, legt vaak de nadruk op uiterlijke 
vertoning. Omdat er meer is dan ‘de buitenkant’ nemen 
we je met oefeningen mee naar jouw binnenkant. Zo 
kom je erachter wat je in huis hebt en kun je sterker 
en creatiever naar buiten treden.
Fields of Wonder | www.fieldsofwonder.nl | 
Koppenhinksteeg 13 (Kaasmarktschool)
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