OP REIS IN JE WIJK
Gratis zomeractiviteiten met de cultuurcoaches in de wijk

4—6 JAAR | 09.30-10.00 UUR

Alle activiteiten vinden plaats op Schoolplein de Morskring, Locatie Storm,
Storm Buysingstraat 18A.

Woensdag 29 juli | i.s.m. BplusC Dans– en Theaterschool | KLEUTERDANS
Heb je zin om te dansen? Doe dan mee met deze Kleuterdans les van juf Kirsten!

Woensdag 5 augustus | i.s.m. Sophie Vrolijk | BEELDENDE KUNST
Ben jij gek op verven, krijten, knutselen en lekker uitproberen? Schrijf je dan in!

Woensdag 12 augustus | i.s.m. Het Muziekcollectief | MUZIEK
Zingen en bewegen voor als je niet stil wil zitten in de vakantie. Juf Roos neemt je mee op een ontdekkingstocht
alsof je op reis bent

Woensdag 19 augustus | i.s.m. Jeugdtheaterhuis Leiden | THEATER
Bedenk jij de spannendste verhalen en ben je al een acteur of actrice in de dop? Laat je fantasie de vrije loop en
ontdek wat toneelspelen is!

6—9 JAAR | 10.30-11.15 UUR

Woensdag 29 juli | i.s.m. Museum De Lakenhal | BEELDENDE KUNST
Het enige wat je écht nodig hebt om op reis te gaan, is creativiteit en fantasie. Ontdek het zelf tijdens deze
bijzondere kunstenaarsworkshop! Je krijgt namelijk een klein houten koffertje, waar je grootse dingen mee gaat
doen...

Woensdag 5 augustus| i.s.m. Museum Volkenkunde | AFRO DANSMIX
Energieke dansworkshop met traditionele en populaire moves uit Afrika. Dansdocent Regilio Sedoc neemt je al
dansend mee op reis.

Woensdag 12 augustus | i.s.m. Rijksmuseum van Oudheden | BEELDENDE KUNST
Ga samen met Vos en Haas uit de kinderboeken op zoek naar spannende verhalen. Ontdek samen het museum en
de kunst, zo kom je superveel te weten over het oude Egypte.

Woensdag 19 augustus | i.s.m. Jeugdtheaterhuis Leiden | THEATER
Bedenk jij de spannendste verhalen en ben je al een acteur of actrice in de dop? Laat je fantasie de vrije loop en
ontdek wat toneelspelen is!

9—12 JAAR | 11.45-12.30 UUR

Woensdag 29 juli |i.s.m. Museum De Lakenhal | BEELDENDE KUNST
Het enige wat je écht nodig hebt om op reis te gaan, is creativiteit en fantasie. Ontdek het zelf tijdens deze
bijzondere kunstenaarsworkshop! Je krijgt namelijk een klein houten koffertje, waar je grootse dingen mee gaat
doen...

Woensdag 5 augustus | i.s.m. Museum Volkenkunde | AFRO DANSMIX
Energieke dansworkshop met traditionele en populaire moves uit Afrika. Dansdocent Regilio Sedoc neemt je al
dansend mee op reis.

Woensdag 12 augustus | i.s.m. Rijksmuseum van Oudheden | BEELDENDE KUNST
Tijdens deze workshop ben jij de archeoloog. Je gaat namelijk oude voorwerpen onderzoeken. Wil je ook aan de
slag als museumrestaurator? Probeer dan de versieringen van de oude Grieken na te maken.

Woensdag 19 augustus | i.s.m. Jeugdtheaterhuis Leiden | THEATER
Bedenk jij de spannendste verhalen en ben je al een acteur of actrice in de dop? Laat je
fantasie de vrije loop en ontdek wat toneelspelen is!

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
De Cultuurcoaches Leiden worden mede mogelijk gemaakt door gemeente Leiden en BplusC.

