
Op reis in de wijk! – In dit document vind je meer informatie over de 
verschillende workshops in de zomervakantie. 
Let op! Vooraf aanmelden is verplicht en gaat via 
www.cultuurcoachleiden.nl/workshops. 
 
4 – 6 jaar is altijd van 09.30-10.00 uur. 
6 – 9 jaar is altijd van 10.30-11.15 uur. 
9 – 12 jaar is altijd van 11.45-12.30 uur. 

 

Kleuterdans – BplusC Dans- en Theaterschool 
4 – 6 jaar 
Dansen als een kat of een slappe pop. Dansen op verschillende soorten muziek, snel of juist langzaam. 
Dansen door de zaal, alleen, met elkaar of in een kring. In de lessen Kleuterdans leren we kinderen 
spelenderwijs dansen. Daarnaast starten we voorzichtig met danstechnische oefeningen, zoals voeten 
strekken en plié. Van Kleuterdans word je sterk en lening, je ontwikkelt je dansgevoel en het zorgt voor 
heel veel dansplezier. 

 
Dinsdag 28 juli – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 29 juli – Mors 
Donderdag 30 juli – Zuid-West 

 
Beeldende kunst – Sophie Vrolijk 
4 – 6 jaar 
Wat zweeft er allemaal in de ruimte? 
Ben jij gek op verven, tekenen en heb je een hele grote fantasie? Kom dan samen met Sophie een 
kleurrijk kunstwerk maken waar van alles en nog wat in rondzweeft. We gaan een reis maken door het 
heelal en alles wat we daar tegenkomen zet je op je papier. Lekker spetteren met ecoline en verf en 
kleuren met krijt om een zo fantasievol en kleurrijk schilderij te maken. 

 
Dinsdag 4 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 5 augustus – Mors 
Donderdag 6 augustus – Zuid-West 

 
Muziek – Het Muziekcollectief 

4 – 6 jaar 
Via muziek ga je op reis. Juf Roos van Het Muziek Collectief neemt je mee op een ontdekkingstocht. 
Zingen, dansen, plezier, muziek: leef je uit! 

 
Dinsdag 11 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 12 augustus – Mors 
Donderdag 13 augustus – Zuid-West 

 
Theater – Jeugdtheaterhuis Leiden 
4 – 6 jaar | 6 – 9 jaar | 9 – 12 jaar 
Bedenk jij de spannendste verhalen en ben je al een acteur of actrice in de dop? Doe dan mee met 
‘Buiten Toneel Spelen’ van het Jeugdtheaterhuis Leiden! Samen met theaterdocent Marit ga je flink 

aan de slag in deze workshop. Laat je fantasie de vrije loop en ontdek wat toneelspelen is! 
 

Dinsdag 18 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 19 augustus – Mors 
Donderdag 20 augustus – Zuid-West 

http://www.cultuurcoachleiden.nl/workshops


Beeldende kunst – Museum De Lakenhal 
6 – 9 jaar | 9 – 12 jaar 
Op reis gaan is fantastisch. Maar gelukkig hoef je niet altijd naar een verre plek af te reizen om 
bijzondere dingen mee te maken! Het enige wat je écht nodig hebt om op reis te gaan, is creativiteit 
en fantasie. Tijdens deze kunstenaarsworkshop maak je gebruik van een heel klein houten koffertje, 
waar je grootse dingen mee gaat doen… Kunstenaar Jeroen Veerman helpt je daarbij op weg. En 

natuurlijk mag jouw houten koffertje na afloop mee naar huis! 
 

Dinsdag 28 juli – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 29 juli – Mors 
Donderdag 30 juli – Zuid-West 

 
Afro Dansmix – Museum Volkenkunde 
6 – 9 jaar | 9 – 12 jaar 
Dansdocent Regilio Sedoc neemt je al dansend mee op reis. Hij vertelt over de betekenis van dans in 
sommige Afrikaanse landen. Tijdens de workshop leert Regilio Sedoc je traditionele en moderne 
dansmoves. De coördinatie tussen verschillende delen van je lichaam wordt op de proef gesteld. Regilio 
zorgt ervoor dat je niet alleen als individu beweegt, maar ook als groep samenwerkt. 

 
Dinsdag 4 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 5 augustus – Mors 
Donderdag 6 augustus – Zuid-West 

 
Beeldende kunst – Rijksmuseum van Oudheden 
6 – 9 jaar 
Een museum is een schatkist vol verhalen. In de workshop met kinderboekfiguren Vos en Haas ontdek 
je de Egyptische kunst van het Rijksmuseum van Oudheden. Zij nemen je op een bijzondere manier mee 
langs de verhalen van het museum. Daarna weet je veel meer over de cultuur van de oude Egyptenaren 
en kun je vast niet wachten om op bezoek te gaan in het museum. 

 
Dinsdag 11 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 12 augustus – Mors 
Donderdag 13 augustus – Zuid-West 

 

Beeldende kunst – Rijksmuseum van Oudheden 
9 – 12 jaar 
Wat doet een archeoloog en hoe word je museumrestaurator? Tijdens deze workshop ontdek je dat 
archeologie meer is dan alleen voorwerpen uit de bodem opgraven. Je gaat verschillende vondsten uit 
de    prehistorie,    de    Romeinse    tijd,    de    vroege    en    late    middeleeuwen    onderzoeken.    
Een museumrestaurator repareert voorwerpen die kapot uit de grond zijn gekomen. Veel Griekse vazen 
in het museum zijn in scherven opgegraven. Heb jij de skills om als restaurator de versieringen uit het 
oude Griekenland na te maken? 

 
Dinsdag 11 augustus – Noord/Slaaghwijk 
Woensdag 12 augustus – Mors 
Donderdag 13 augustus – Zuid-West 


