Workshopmiddagen voor Jeugd Viva 2019
-

Elke locatie krijgt 1 workshopmiddag gratis aangeboden van het ViVa Comité. Wil
je meer middagen boeken dan zijn de kosten €100 per workshopmiddag.
Elke workshopmiddag bestaat uit 2 rondes van 60 minuten. De eerste is van 11.00 –
12.00 uur, de tweede is van 13.00 – 14.00 uur.
Concordia zorgt voor de materialen en een workshopdocent en levert
inschrijflijsten voor de gekozen workshop(s)
De locatie zorgt voor een geschikte ruimte met tafels/stoelen en 2 vrijwilligers per
workshop

Optie 1: Iedereen is een kunstenaar
Laat je fantasie gaan bij het zien van een klein stukje van een schilderij en teken of schilder
de rest. Na afloop wordt het eindresultaat onthuld. Lijkt het op je eigen schilderij? De
kunstdocent inspireert de kinderen door eerst verschillende kunstwerken te laten zien. In de
workshop verplaatsen ze zich in een schilderij waarvan ze alleen een klein stukje zien. Welk
gevoel wekt het op, welke beelden en ideeën krijgen ze en hoe denken ze dat de rest van
het schilderij eruitziet? Denk door en maak het schilderij daadwerkelijk af. Teken of schilder
er rustig op los onder leiding van de kunstdocent. Zodra ze het totale schilderij onthult, zie je
de verrassing: komt jouw creatie overeen met dat van de kunstenaar?
- Leeftijd 7 t/m 12 jaar
- Duur 2 rondes van 60 minuten
- Max. 15 deelnemers
Optie 2: De levende machine
Bewegingen, muziek, papier, belletjes. Materialen die een uitvinder gebruikt. Wellicht is het
niet het eerste waar je aan denkt bij kunstenaars en uitvinders, maar door deze dingen te
mengen ontstaat er een nieuwe kunstvorm. In deze workshop leren kinderen beweging,
geluid en materiaal te combineren. Door samen te werken en op elkaar in te spelen ontstaat
er een levende machine van geluiden en bewegingen. De actie van de één zorgt voor een
reactie bij de ander, net als bij een machine die in werking wordt gezet. De machine komt
langzaam tot leven totdat die op volle toeren draait.
- Leeftijd 7 t/m 12 jaar
- Duur 2 rondes van 60 minuten
- Max. 15 deelnemers per keer
Optie 3: Workshop zelf verf maken
De kinderen vinden hun eigen oerverf uit. Hoe zou je verf maken als je deze niet in de winkel
kon kopen? De oude meesters schilderden met ei tempera, dat klinkt alsof je het kunt eten.
Wij vinden zelf uit hoe je met levensmiddelen verschillende kleuren verf kunt maken. Wij
onderzoeken, mengen, verpulveren en roeren onze eigen verf aan. Vroeger schilderden en
tekenende mensen op rotswanden. Wij doen dat met vingers op grote, lange stroken papier
aan de wand of op de vloer. Heb je wel eens een bontgekleurde vis, schaatsend over het ijs
zien glijden of een olifant die met en motor op zijn rug naar zijn boomhut vliegt?
Experimenterend met zelfgemaakte verf, zoeken wij vormen en variëren met simpele
tekens, zodat er meer zelfbedachte situaties op onze muur/vloerschildering ontstaan.
- Leeftijd 4 t/m 7 jaar
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Duur 2 rondes van 60 minuten
Max. 15 deelnemers per keer.
LET OP: de ruimte zal transformeren naar een heus atelier. Het is noodzakelijk dat er
water/wasbak in de buurt is om de kinderen en de ruimte schoon te maken.
Schortjes kan Concordia leveren.
Bij deze workshop zijn 2 vrijwilligers noodzakelijk.

Optie 4: Stampen door het sprookjesbos
De drie biggetjes, de gelaarsde kat, het kleine lelijke eendje. Zo maar een opsomming van
een paar sprookjes waarin dieren de hoofdrol spelen. Stampen door het sprookjesbos is een
actieve workshop waarin kinderen bezig gaan met de verschillende manieren van uitbeelden
en verbeelden van dieren uit sprookjes. Want hoe ziet een pootafdruk van de gelaarsde kat
eruit? Hoe beweegt een lelijk eendje? Hoe beweeg jij als een boze wolf? De kunstdocent rolt
een grote rol papier uit en tekent een pad. De kinderen gaan verschillende dierenpoten
tekenen op het pad. Nu is het tijd om jezelf om te toveren tot dier. Dit doen we door een
kenmerkende eigenschap – bijvoorbeeld een vleugel bij een vogel, een klauw bij een wolf –
te maken. Dit doen we met alle aanwezige materialen. Van plastic zakken tot karton, van
rietjes tot plastic dopjes. Vervolgens is het tijd om het pad te bewandelen. De ouders
worden erbij geroepen. We zetten een muziekje op. De kinderen gaan achter elkaar staan en
beginnen langzaam te lopen als dier over het pad. Het is net een catwalk!
- Leeftijd 4 t/m 7 jaar
- Duur 2 rondes van 60 minuten
- Max. 15 deelnemers per keer

Vragen of meer info?
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Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag
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