
4 Valentijnsdag, liefde, rozen en het klimaat 
Wat is de impact van kweken van bloemen (rozen voor 
Valentijnsdag) op het klimaat? Kunnen we hier zelf een 
invloed op uitoefenen? Welk effect geeft dat? En mogen 
we daar trots op zijn? Tijdens de workshop onderzoeken 
we deze vraagstukken. 
Hortus botanicus Leiden | www.hortusleiden.nl | Rapenburg 73

5 Binnenste buiten
De maatschappij van vandaag, met 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)

6 Leidse kiekjes
Hoe zag Leiden er 100 jaar geleden uit? En hoe werden 
foto’s toen gemaakt? Bij Leidse kiekjes kijken we een 
reclamefilm voor de stad én demonstreren we een 
oude camera. Ook bespreken we het verschil met de 
smartphone. Daarna ga je de buurt in met een oude foto. 
Kun jij van precies dezelfde plek een foto maken?
Erfgoed Leiden e.o. | www.erfgoedleiden.nl | Boisotkade 2a 

7 Maak je eigen Battery Eating Spider
Wist je dat elke batterij die je weggooit eigenlijk nog 
stroom bevat? Laten we op een gave manier gebruik maken 
van deze resterende energie! Tijdens deze workshop kun 
je zelf een coole en superzuinige spin maken; hij knippert 
maanden (soms zelfs jaren) op één knoopcel batterijtje!
Rijksmuseum Boerhaave | www.rijksmuseumboerhaave.nl | 
Lange St. Agnietenstraat 10

8 Restaureren
Veel beelden in het Rijksmuseum van Oudheden zijn kapot 
of incompleet: soms mist de neus, soms zelfs de hele kop 
of het lichaam: een kans voor jouw creativiteit! Je kiest 
een ‘onaf’ beeld uit het museum en vult de ontbrekende 
delen aan. Dit doe je door deze te tekenen óf door knipsels 
uit kranten en tijdschriften te gebruiken. 
Rijksmuseum van Oudheden | www.rmo.nl | Rapenburg 28  

9 Dier op papier
De opgezette dieren in Naturalis staan voor altijd stil. 
Ideaal om ze van heel dichtbij te bekijken. Door te tekenen 
kijk je beter en komen de vragen vanzelf. “Waar is die 
grote snuit handig voor?”, “Wat doet die vogel met dat 
haakje aan zijn snavel?”. Samen met de begeleider van 
Naturalis ga je op zoek naar antwoorden en werk je je 
eigen tekening uit. 
Museum Naturalis | www.naturalis.nl | Darwinweg 2

Hier moet je zijn...

1 Maak je eigen unieke tag
Jouw naam vormt de basis van deze workshop. Met 
het 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 

2a Hip-hop
Tijdens deze uitdagende workshop komt alles voorbij: 
handstanden, radslagen en andere (Breakdance) moves, 
het maken van een eigen choreografie. Een echt 
dansfeestje! En misschien volgt er zelfs een dance battle.
BplusC | www.bplusc.nl | Het Leidse Volkshuis | Salon | 
Apothekersdijk 33

2b Soap – van cliffhangers tot close ups
De gebeurtenissen van een soap zijn een overdreven 
variant van het dagelijks leven, Daarom is het juist zo leuk 
om naar te kijken. Nog leuker is het om een soap na te 
spelen. Maar vergis je niet. Acteren in een soap is een vak 
apart! Een hilarische maar ook leerzame theaterworkshop.
BplusC | www.bplusc.nl  | Het Leidse Volkshuis | Theaterzaal | 
Apothekersdijk 33

2c Get moving! 
Tijdens deze geweldige dansworkshop is het onmogelijk 
om stil te blijven staan. Daar zorgt onze docent Jerry wel 
voor!
BplusC | www.bplusc.nl | Het Leidse Volkshuis | Studio | 
Apothekersdijk 33

2d Djembé
Handen uit de mouwen en swingende ritmes leren spelen! 
In deze workshop staat Afrikaanse percussie centraal. 
Onder leiding van een inspirerende master drummer leer 
je verschillende ritmes spelen op de djembé. Noten leren 
hoeft niet, iedereen kan meedoen.
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 kunnen gebruiken? Dit gaan we onderzoeken! 
LIFF | www.liff.nl | Het Leidse Volkshuis | Apothekersdijk 33
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10 Het ritme van de liefde 
Op een djembé kun je niet alleen heerlijke muziek 
maken, je kunt er ook mee communiceren. Met een 
tromroffel kun je een boodschap overbrengen. Ook 
liefdesboodschappen werden soms op deze manier  
overgebracht. Speciaal op Valentijnsdag leer je in Museum 
Volkenkunde een liefdesritme op de djembé en bekijk je 
een aantal voorwerpen die te maken hebben met de liefde. 
Museum Volkenkunde | www.volkenkunde.nl | Steenstraat 1 

11 Vloeiende vormen
Hoe begin je met het maken van een kunstwerk? Je kunt 
héél goed naar de wereld om je heen kijken, en wat je ziet 
gebruiken als inspiratiebron. Maar je kunt ook werken 
vanuit je gevoel, op basis van ingevingen en toeval. In 
dat geval kun je zelfs kunst maken met je ogen dicht. In 
het Atelier gaan we aan de slag met een techniek die het 
beste resultaat geeft als je lekker durft te experimenteren: 
marmeren. Met scheerschuim, ecoline en knikkers maak je 
onder begeleiding van een professionele workshopdocent 
op een intuïtieve manier de mooiste creaties.
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 Het verrotte leven van Floortje Bloem?
Een selectie van personages uit het oorspronkelijke boek 
staat in een populaire talkshow-setting lijnrecht tegenover 
elkaar. Zij voeren een discussie over wie schuldig is aan 
het zware en heftige leven van Floortje Bloem. Het verhaal 
speelt in op de actualiteit. Tijdens het gesprek toont  
een danseres het innerlijk, de hoop, de kracht en de  
kwetsbaarheid van de jonge Floortje. 
Leidse Schouwburg | www.leidseschouwburg-
stadsgehoorzaal.nl | Oude Vest 43
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