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even voorstellen
Dé plek om kennis te maken met kunst en cultuur is op
de basisschool. Aan de slag met het maken van mooie
dingen, samenwerken, lezen en vooral uitproberen. Onze
missie is om samen met scholen kinderen de ruimte te
geven om kunst op een eigen manier te beleven.
Niet achterover leunen, maar

Kunst maken en een creatief

op het puntje van je stoel

proces doorlopen willen wij op

het onderzoek aangaan.

jonge leeftijd activeren, zodat

Dit bereiken wij met onze

kinderen hierop voort kunnen

workshops, dagprojecten en

bouwen. Wij geloven namelijk

lessenseries.

dat zij – stuk voor stuk – creatief
zijn, maar dat nog niet altijd in

Al ruim 19 jaar organiseren

zichzelf herkennen. Daarom

wij kunst- en cultuurworkshops

kiezen wij ervoor met scholen

in het primair onderwijs. We

te werken.

hebben workshops in maar
liefst 8 verschillende disciplines.

Wij nemen de school en

Wij staan voor actief

kinderen graag mee op een

kunstonderwijs. Onze docenten

creatieve ontdekkingstocht!

begeleiden de leerlingen tijdens
hun creatieve ontdekkingstocht.

Welkom bij Grote Broer!

Werken met gekwalificeerde
kunstdocenten draagt voor
ons bij aan de kwaliteit van de
projecten. We willen iets nieuws
brengen.
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AANBOD OP MAAT
Bij Grote Broer vinden wij het belangrijk om leerkrachten
te ontmoeten en in gesprek te gaan over de wensen van
de school. Iedere school is weer anders en heeft
bepaalde behoeftes en verwachtingen. Aan de hand van
een kennismaking kunnen wij zoeken naar de optimale
match tussen de school, leerlingen, het kunstproject en
de workshopleiders.
Hieronder staan de vijf punten die het meest besproken worden
bij een kennismaking.

1.	
Wat is het doel van het project? Wat wil je bereiken?
2.	
Wat zijn de praktische randvoorwaarden? Denk
bijvoorbeeld aan het aantal klassen en de tijdsplanning.
3.	
Is er een thema waar we mee kunnen werken?
4.	
Is er de wens om verschillende leergebieden in het project
te integreren?
5.	
Willen jullie het project afsluiten met een voorstelling voor
trotse ouders en opa’s en oma’s?
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Opa en de reismachine
Theater en wereldoriëntatie
Tijdens deze projectdag reis je met de hele school de wereld rond!
Iedere klas gaat met een theaterdocent en een eigen scène aan
de slag. Alle scènes bij elkaar vormen de afsluitende
theatervoorstelling ‘Opa en de Reismachine’.

Opa en de Reismachine
Wereld Dansdag
Circusdag
Ridder Roeland
Streetbeatsdag

Iedere klas gaat met een theater

nieuwsgierig naar hoe het met ze

docent en een eigen scène aan de

gaat en waar ze zijn beland.

slag. Alle scènes bij elkaar vormen

Op tv ziet hij de reclame van

de afsluitende theatervoorstelling

Reisbureau Fanja Fantasie: ‘Voor

‘Opa en de Reismachine’. Deze

al uw onmogelijke reizen’. Hij besluit

Muziekproject Fame

wordt aan het einde van de dag

bij Fanja een reis te boeken om al

opgevoerd. De rode draad zijn twee

zijn kleinkinderen te bezoeken.

Muziekproject Sambaschool

hoofdrollen die worden gespeeld

De voorstelling laat Opa samen met

door onze geweldige theater

reisleidster Fanja een geweldige reis

docenten. Maar de show wordt

maken door verschillende landen.

natuurlijk echt gestolen door de

Dit doen zij met een magische

leerlingen! Vraag dat na afloop

reismachine. Wat ze in de landen

maar aan de ouders in de zaal.

precies meemaken wordt gespeeld

Het verhaal

Wie: groep 1 t/m 8

maar gewoon dan doe je al gek

Aansluiting: Theatrale presentatie

genoeg! Opa heeft een hele grote

en inleving, en cultuuronderwijs.

familie, met heel veel kleinkinderen.

Leerdoelen: Ontwikkelen van

Maar die zijn allemaal de wereld

expressieve vaardigheden, leren

rond verhuisd. Nou is opa niet zo

samenwerken en het ervaren van

avontuurlijk, maar toch mist hij zijn

succes bij presenteren voor een

kleinkinderen behoorlijk. Hij krijgt

publiek.

opgestuurd en is toch wel heel erg

Muziekproject Reis
om de Wereld

Lipdub
Cultuurproeverij

door de kinderen van school.

Opa houdt niet van poespas. Doe

het hele jaar door foto’s van ze
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WERELD DANSDAG
Dans en wereldoriëntatie
De Wereld Dansdag zet de school in beweging. De
leerlingen maken met elkaar in één dag deze spetterende
dansvoorstelling.

CIRCUSDAG
Circus en spel
Met de hele school een echte circusvoorstelling maken?
Leerlingen leren jongleren, Chinese bordjes draaien, koord
dansen, acrobatiek en nog veel meer.

De leerlingen volgen in de ochtend

eigen dansvoorstelling op, waar

Tijdens dit project gaan alle

dansworkshops om een interna

alle leerlingen in meedansen.

leerlingen aan de slag met het

tionale dans te leren. Zo gaat de

De ouders zijn hierbij natuurlijk

maken van circusacts. Aan het

ene groep kennismaken met een

van harte welkom!

einde van de dag is het resultaat te

Schilden dans uit Kenia, de ander

zien in een spetterende voorstelling

een Kungfu dans uit China of een

Voorafgaand aan de Wereld

die gepresenteerd wordt door onze

Bollywood dans uit India. Onder

Dansdag ontvangt de school een

circusdocent in de rol van circus

begeleiding van een professionele

digitaal projectboek met les

directeur. Voorafgaand aan de

dansdocent gaan de leerlingen zelf

materiaal. Zo kunnen leerlingen

Circusdag ontvangt de school een

choreografieën maken. Aan het

alvast hun decor en attributen

digitaal projectboek met educatief

einde van de dag voeren zij hun

maken. Op deze manier gaat de
Dansdag hopelijk al leven op
school. Wij zorgen voor alle
workshopmaterialen en de techniek.

Aan het einde van de dag is
het resultaat te zien in een
spetterende voorstelling.

Wie: groep 1 t/m 8

Aansluiting: Lichamelijke
opvoeding en theatrale presentatie.
Leerdoelen: Ontwikkelen van

Aansluiting: Lichamelijke
opvoeding, wereldoriëntatie en

materiaal. Deze bevat tips en

motorische vaardigheden en

beeldende vorming.

trucs om de dag in de klas voor

doorzettingsvermogen, het ervaren

Leerdoelen: Ontwikkelen van

te bereiden. Wij zorgen uiteraard

van gezamenlijke

ritmegevoel, lichamelijke expressie

voor alle circusmaterialen!

verantwoordelijkheid en van een

en het hebben van een

succeservaring bij presenteren voor

succeservaring bij presenteren voor

een publiek.

publiek.
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Wie: groep 1 t/m 8
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Ridder roeland
Theater en geschiedenis
De Middeleeuwen saai en stoffig? Heus niet! Deze Theaterdag
neemt de leerlingen mee in het verhaal van Ridder Roeland,
een ridder die op zoek gaat naar heldhaftigheid.
Want wat ben je voor ridder als je

gered en niemand vindt hem stoer.

nog nooit iemand hebt gered? De

Hij struikelt, raakt zijn zwaard en

avonturen die Ridder Roeland

schild vaak kwijt en valt wel eens

meemaakt worden gespeeld door

van zijn paard. Het leven van Ridder

de leerlingen. Zij repeteren en maken

Roeland wordt tijdens de voor

met een theaterdocent hun eigen

stelling vertelt door de verhalen

scène. Aan het einde van de dag

verteller. De verteller laat Ridder

vormen alle scènes de voorstelling,

Roeland expres het diner bij de

die begeleid wordt door twee

koning verpesten en zorgt ervoor

acteurs. Kunnen jullie van Roeland

dat rovers zijn zwaard stelen. Het

een volwaardige ridder maken?

verhaal gaat langs narren, jonkv

Ter voorbereiding krijgt de school

rouwen, boeren en monniken. Daar

een digitaal Ridder Roeland project

staat Ridder Roeland steeds weer

boek met lesmateriaal. Zo kunnen

voor een uitdaging. De verhalen en

leerlingen alvast de kostuums en

rollen worden gespeeld door de

attributen maken. Wij zorgen voor

leerlingen.

alle workshopmaterialen, een decor
en de techniek.

Het verhaal

dagprojecten
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Wie: groep 1 t/m 8
Aansluiting: Beeldende vorming,

Het leven van een ridder is

drama en geschiedenis.

spannend, heldhaftig en

Leerdoelen: Ontwikkelen van

avontuurlijk. Een ridder redt de

expressieve vaardigheden en

prinses uit de kasteeltoren, helpt

samen spelen. Het inleven in

de mensen in het dorp en kan heel

karakters en in een andere tijd.

goed paardrijden. Maar Ridder

Het opvoeren van een scène

Roeland heeft nog nooit iemand

voor publiek.
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streetbeatsdag
Muziek en show

Reis om de wereld
Muziek en wereldoriëntatie

Vaten, tonnen en jerrycans, dat zijn de instrumenten van dit
dagproject vol muziek! Met de hele school maak je muziek met
instrumenten van de straat.

Muziekproject Reis om de Wereld laat de hele school swingen!
Muziek, dans en zang van over de hele wereld komen voorbij.
Het muziekproject is een groot feest voor de hele school!

van de workshopdocent en als

In de ochtend volgen de groepen

dit lukt worden deze door elkaar

workshops en ‘s middags vindt er

gespeeld. Een kwestie van

een spetterende voorstelling plaats.

concentratie en teamwork!

Elke groep maakt kennis met een

Uiteindelijk ontstaat er een

andere wereldcultuur tijdens het

roulerende beat in drie of vier

muziekproject. De onderbouw gaat

partijen: een swingend spektakel.

aan de slag met zang en expressie,

Aan het einde van de dag is er
de grote presentatie, waar alle

Tijdens de eindpresentatie laten
alle leerlingen de kunst van
de instrumenten van de straat
zien!
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leerlingen de kunst van de
instrumenten van de straat laten
zien! Een stoer optreden voor
en door alle kinderen.

Elke groep maakt kennis
met een andere wereldcultuur
tijdens het muziekproject.
de middenbouw studeert een gave

Wie: groep 1 t/m 8

Wie: groep 1 t/m 8

dans in en de bovenbouw bespeelt

Aansluiting: Muziek, dans, zang

De leerlingen maken in hun eigen

Aansluiting: Muziek

prachtige instrumenten. In de

en wereldoriëntatie

groep kennis met de basis van

Leerdoelen: Kennismaken met

feestelijk muziek- en dansvoor

Leerdoelen: Genieten van samen

het slagwerk. Ze ontdekken hoe

verschillende muzikale aspecten,

stelling reis je met de hele school

muziek maken, zingen en dansen,

je muziek kan maken met de

plezier van slagwerk en samen

de wereld over. Sierlijke Indiase

en het ervaren van een succes

verschillende “instrumenten”.

muziek maken, geconcentreerd

danseressen, Chinese zwaard

ervaring bij presenteren voor een

Diverse muzikale aspecten en

werken in teamverband, gebruik

vechters, Australische didgeridoo

publiek.

technieken komen hierbij aan bod.

van alledaagse voorwerpen als

klanken en nog veel meer! Nodigen

De leerlingen spelen patronen na

instrument.

jullie alvast het publiek uit?

dagprojecten
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FAme
Muziek en show
Spelen in een band en dansen op live muziek! Tijdens het funky
muziekproject Fame vormt de hele school samen een heuse band.
De leerlingen gebruiken allerlei soorten instrumenten. Hoe gaaf is
het om een conga te bespelen of een basgitaar?
De groepen krijgen in de ochtend

zich voorbereiden op het grote

workshops en in de middag is

spektakel zetten onze docenten

er een spectaculair slotoptreden.

alles klaar voor het optreden van

De onderbouwgroepen gaan

hun show ‘Fame’. De leerlingen

lekker swingen en leren hippe

spelen live op échte instrumenten.

dansmoves. Vanaf groep vijf

Een ontzettend gave ervaring en

gaan de leerlingen aan de slag

bovendien reuze spannend. We

met allerlei instrumenten zoals

will rock you!

elektrische gitaren, drumstellen
en synthesizers. Terwijl de groepen
Wie: groep 1 t/m 8
Aansluiting: Muziek en dans
Leerdoelen: Genieten van samen
muziek maken en dansen, en het
ervaren van een succeservaring bij
presenteren voor een publiek..

dagprojecten
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Sambaschool
Muziek en wereldoriëntatie
Braziliaans carnaval voor de hele school! Samen gaan jullie een
kleurrijk feest vieren en de show zelf opvoeren. Uitbundig, met
heel veel muziek en dans. Het eindresultaat? Een feestelijke
parade!

Lipdub
Dans , muzie k , camera, ac tie!
Een vrolijke videoclip waar iedereen in voorkomt. In één shot
wordt een muzikale film opgenomen waar de hele school aan
mee kan doen. Eindresultaat is een Lipdub waarin gedanst en
geacteerd wordt.

energieke workshopdocenten.

Het dubben staat voor playbacken,

Zo leert de onderbouw samba

iedere leerling playbackt een deel

dansen, de middenbouw leert

van het nummer en speelt een

zingen in Copacabana-stijl en

rol in de film. Onder begeleiding

de bovenbouw ontdekt hoe gaaf

van ons docententeam gaan de

het is om muziek te maken

leerlingen een route bepalen

met Braziliaanse percussie-

door de school en deze oefenen.

instrumenten. ‘s Middags komt

Als iedereen klaarstaat wordt de

alles samen in de parade van de

Lipdub in één filmtake opgenomen!

Sambaschool, een groot feest
voor leerlingen en publiek.

Met dit muziekproject haal je
een echte 'Escola de Samba' naar
school.
Met dit muziekproject haal je een

Wie: groep 1 t/m 8
Aansluiting: Muziek, dans en zang.

Het dubben staat voor
playbacken, iedereen speelt een
rol en zal een stukje dubben.

Wie: groep 1 t/m 8
Aansluiting: Muziek, drama en

Leerdoelen: Genieten van samen

dans.

muziek maken, zingen en dansen,
en het ervaren van een

Een knallend feest dat erg geschikt

Leerdoelen: Samenwerking en

succeservaring bij presenteren voor

is voor bijvoorbeeld een kennis

expressie stimuleren,

een publiek.

makingsdag of de afsluiting van

concentratievermogen verhogen

het schooljaar.

en de creativiteit prikkelen.

echte ‘Escola de Samba’ naar
school. De groepen krijgen ‘s
ochtends workshops van onze

16
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Cultuurproeverij
K ennismaken me t me erdere dis c ipline s
Laat de leerlingen op één dag kennismaken met de wereld van
kunst en cultuur. De Cultuurproeverij is een spetterende dag met
verschillende kunstdisciplines.
De leerlingen kunnen zelf kiezen

Leerlingen ontdekken waar hun

welke kunstvormen ze willen

talenten liggen, ervaren het plezier

uitproberen. De dag bestaat uit

van kunst maken en leren elkaar op

verschillende workshops die wij

een andere manier kennen.

in overleg met de school bepalen.
Van theater en beeldend tot circus
en digitale media, het wordt

Wie: groep 1 t/m 8

allemaal gecombineerd! Het doel

Aansluiting: Dit dagproject is
op maat en sluit aan bij alle

Leerlingen ontdekken waar hun
talenten liggen, ervaren het
plezier van kunst maken.en leren
elkaar op een andere manier
kennen.

kunstdisciplines.
Leerdoelen: Kennismaken met
verschillende kunstdisciplines.

van de Cultuurproeverij is
onderzoekend kennismaken met
verschillende kunstdisciplines.
Hierbij ligt de focus op het creatieve
proces en niet op het eindresultaat.

dagprojecten
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workshops

Theater
Theaterspelletjes

Basistheater

Theatersport

soapacteren. Ze bedenken een eigen

onderbouw

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

personage en leren in een scène op elkaar

Kleuters maken op een actieve en

Basistheater gaat over het leren spelen

Theatersport is een wedstrijd rondom

te reageren. Wie bedenkt de spannendste

laagdrempelige manier kennis met theater.

van een rol en te ervaren wat daar

improviseren. De leerlingen voeren

cliffhanger?

Door verschillende leuke theaterspelletjes

allemaal bij komt kijken. Leerlingen leren

spelopdrachten uit in teams en scoren

worden de leerlingen uitgedaagd zich in

emoties te spelen en over een toneel te

punten door originele scènes te maken. Een

een ander te verplaatsen, te fantaseren en

bewegen. Tijdens verschillende spellen en

snelle, actieve en vooral grappige manier

te improviseren.

oefeningen wordt er een beroep gedaan

om kennis te maken met theaterspel.

Piratenstunts
onderbouw

op het improvisatievermogen en de
verbeeldingskracht.

Moviefighting
middenbouw | bovenbouw

Hoe speel je een piraat? Welke stoere

Schimmenspel

stunts kan een piraat? Leerlingen worden

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

zoals in films. Dit gaat niet over agressieve

omgetoverd tot stoere piraten en krijgen

Leerlingen acteren via hun schaduw!

vechtscènes, maar over theatrale

een echte piraten theaterles. Ze maken

Schimmenspel is een magische

bewegingen waarbij de acteurs in slow-

samen een heldhaftig zeeverhaal met

toneelvorm waarbij je achter een verlicht

motion een dramatische show presenteren.

zichzelf in de hoofdrol!

wit doek een scène gaat spelen. Door
met licht, afstand en houding te expe

Fysiektheater

Slapstick

rimenteren kun je hele spannende

middenbouw | bovenbouw

bovenbouw

beelden maken.

Als toneelspeler op een podium is het

Slapstick is een theatervorm waarbij er

belangrijk dat je jouw hele lichaam gebruikt.

geen tekst of geluid wordt gebruikt.

Leerlingen leren wat fysieke expressie is. De

Beweging en beeld vertellen het vaak

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

theateroefeningen gaan over het vertellen

grappige verhaal. In groepjes gaan

Op een speelse en actieve manier

van een verhaal zonder tekst maar door

leerlingen een eigen slapstick scène

kennismaken met filosofie! Onze theater

duidelijk communiceren via lichaamstaal.

bedenken en voor elkaar spelen. Lachen

Filosoferen

docent denkt met de leerlingen na

20

Leerlingen leren spectaculair nep-vechten,

over grotere vragen, bijvoorbeeld over

Soapacteren

vriendschap, verhuizen of jaloezie. Aan

bovenbouw

de hand van creatieve opdrachten en

Om in een soap te spelen moet je emoties

theaterspellen gaan ze met elkaar

en gevoelens heel groot spelen. Leerlingen

onderzoeken wat filosofie is.

leren de basisbeginselen van het

gegarandeerd!
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Circus
Circustheater

Balanceren

onderbouw | middenbouw

middenbouw | bovenbouw

Binnen het circus kom je meer tegen dan

In het circus balanceren artiesten op

acrobatische acts en trucs. Leerlingen

de grootste, hoogste en gekste dingen.

gaan aan de slag met de theater aspecten

Leerlingen leren de kunst van het balan

in het circus. Denk bijvoorbeeld aan de

ceren op bijvoorbeeld een loopkogel of

clown, de sterkste man ter wereld of de

koord. Niet alleen leren ze hun eigen

circusdirecteur. Een workshop over

evenwicht te houden, maar ze helpen

inlevingsvermogen, theatrale verbeelding

ook anderen. Samenwerken is in deze

en fysiek toneelspel.

fysieke workshop heel belangrijk!

Circusspelen

Acrobatiek

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

Jongleren, koorddansen, Chinese

In groepjes maken de leerlingen spec

draaibordjes en nog veel meer! Leerlingen

taculaire acrobatische trucs! Je hoeft

maken op een veilige manier kennis met

niet sterk of lenig te zijn. Concentratie,

diverse circusmaterialen. Daar hoort

coördinatie en vertrouwen zijn van

plezier en show natuurlijk bij! In groepjes

groot belang. Leerlingen ontdekken

worden er acts geoefend waar de fijne

dat ze samen veel meer kunnen dan

kneepjes van het circus vak bij aan bod

ze in eerste instantie dachten.

komen. Showtime!

Jongleren

Goochelen
bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

Onze goochelaar doet de leerlingen

Jongleren lijkt ingewikkeld, maar met

versteld staan met de flitsende act

simpele trucs kan je het al snel. De

waarmee de workshop begint. Normaal

leerlingen beginnen eenvoudig met het

gesproken is de truc een groot geheim,

opgooien van doekjes of één bal. Als deze

maar nu wordt er een tipje van de sluier

techniek onder de knie is, komt er steeds

opgelicht. Trucs worden toegelicht,

een balletje bij. Absoluut een truc waar je

voorgedaan en natuurlijk geoefend.

de rest van je leven een show mee kunt

De leerlingen worden zelf goochelaars!

opvoeren.
22
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DANS
Kleuterdans

Werelddans

Streetdance

Free Running

onderbouw

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

bovenbouw

Als je danst gebruik je het hele lichaam.

Leerlingen leren een spetterende

Streetdance bestaat uit verschillende

The Art of Motion: zo wordt Free Running

Maar hoe doe je dat? Hoe beweeg je

dans uit een bepaalde wereldcultuur.

dansstijlen, allemaal ontstaan op straat.

ook wel genoemd. Free Running is het

op muziek? Kleuters maken op een

Kies bijvoorbeeld de Flamenco Dans uit

Bij de meeste choreografieën hoort een

overwinnen van hindernissen op een

speelse manier kennis met dans en

Spanje of de Bollywood Dans uit India.

verhaal verteld door groepsmoves maar

vloeiende en zo snel mogelijke manier.

de bewegingsmogelijkheden van hun

Zo kunnen leerlingen de hele wereld

ook solo’s! De muziek is snel, actief en

De obstakels worden een uitdaging met

lichaam. Deze workshop kan goed

rond dansen! Er wordt dieper ingegaan

positief. Leerlingen gaan ook zelf een

spectaculaire bewegingen als resultaat.

aansluiten op een thema.

op een bepaalde dans, afhankelijk van de

dans bedenken en samen presenteren.

Met gave muziek wordt er in de workshop

tijdsduur.

toegewerkt naar een presentatie.

Hiphopdance
middenbouw | bovenbouw

Deze dansstijl bestaat uit snelle en
hele energieke bewegingen. Door
bewegingen soepel na elkaar uit te
voeren op muziek krijg je de hiphop
attitude snel te pakken! De leerlingen
maken samen een choreografie die
ze aan het einde presenteren.

Capoeira
middenbouw | bovenbouw

Capoeira brengt dans, muziek en

Breakdance

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

acrobatiek samen. Oorspronkelijk is

bovenbouw

Dansexpressie gaat over het

Capoeira een Braziliaanse dans- en

Een professionele breakdancer laat zijn

improviserend dansen vanuit een

vechtkunst. De leerlingen gaan in duo’s

eigen moves zien en leert de leerlingen

eigen gevoel of beleving. Het expressief

deze acrobatische dansbewegingen

typische breakdance powermoves. Ook

vermogen wordt hiermee ontwikkeld.

leren en ze op muziek ritmes uitvoeren.

wordt er geoefend hoe je met breakdance

De leerlingen gaan een dans maken,

Uiteindelijk gaan ze in een roda, een

een wedstrijdje kan houden en de

waarbij ze een eigen verhaal vertellen.

cirkel, de dansen uitvoeren.

tegenstander kunt aftroeven met beweging.

Dansexpressie
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Digitale media
Sprookjesfilm

Vloggen

en de filmshots, begint het echte filmwerk

onderbouw

middenbouw | bovenbouw

met een speciale virtual reality camera.

De kleuters veranderen in echte acteurs!

Een vlog is een kort en persoonlijk filmpje

Deze filmt 360 graden in het rond, oftewel

Bijvoorbeeld in de film over Hans en

over bijvoorbeeld jouw favoriete speeltuin.

bijna alles! Aan het einde kijkt de groep

Grietje, Assepoester of Klein Duimpje.

De leerlingen maken in groepjes een vlog

hun eigen film terug met onze virtual

Alle leerlingen spelen in de film. Het

en krijgen tips en tricks over het filmen en

reality brillen.

maken van de Sprookjesfilm bestaat uit

monteren. Belangrijke vragen die besproken

verschillende onderdelen. Een theate

worden: Hoe presenteer je jezelf online?

docent geeft de kleuters een leuke

Wat is niet handig om online te zetten en

spelworkshop om het sprookje tot leven

in een vlog te bespreken? En wat kan er

te brengen. Vervolgens kan de school

Stop Motion

zelf aan de slag met ons script en het

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

maken van kostuums en attributen.

De basis van een animatie bestaat uit

Daarna komt de docent opnieuw langs

foto’s. Beweging voor beweging en foto

Filmtechnieken

om de ingestudeerde scènes te filmen.

voor foto. De leerlingen bedenken een

bovenbouw

Wij monteren de film.

verhaal en gaan deze zelf animeren. De

Leerlingen ontdekken wat er allemaal komt

figuren en het decor wekken zij tot leven

kijken bij het maken van een film. Onder

met bijvoorbeeld klei of karton. Vervolgens

begeleiding van een ervaren filmdocent

maken zij tientallen foto’s en zo een eigen

maken zij een eigen filmscène. Ze leren

Stop Motion film!

hoe filmregisseurs werken en wat er

Game Design

belangrijk is voor het vastleggen van een

bovenbouw

verhaal. Ook leren ze keuzes te maken

Games zijn razend populair! In de

over de camera, shots, montage en geluid.

workshop Game Design maken leerlingen

Fotostrip
middenbouw | bovenbouw

Leerlingen leren een verhaal te vormen

26

allemaal wel? Mediawijsheid speelt een
belangrijke rol in deze workshop.

hun eigen computerspel. Ze leren de

in een fotostrip. Ze maken een storyboard

Virtual Reality

en bereiden een fotoset voor. Met iPads

bovenbouw

het programma Scratch. Aan het einde van

worden de foto’s gemaakt en kunnen

Deze virtuele techniek maakt een film wel

de workshop kunnen de leerlingen elkaars

leerlingen ze zelf monteren. Natuurlijk

heel bijzonder! De leerlingen spelen de

spel natuurlijk testen!

spelen de leerlingen zelf in hun strip

hoofdrol in hun eigen Virtual Reality film.

verhaal! Laatste stap is om de tekst te

Samen bedenken ze een verhaal en route

verzinnen en op de goede plek te plakken.

door school. Na het repeteren van hun rol

basisstappen van het programmeren met

27
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Kunst en techniek

Wondertrommel
onderbouw

We brengen tekeningen tot leven met

Reactiebaan

3D-Printerpen Tekenen

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

Hoe kan materiaal in beweging worden

Van een platte tekening naar een

gezet? Wanneer blijft een object in balans

gave 3D creatie, dat is 3D-printerpen

en wanneer valt het om? Hoe kan je het

tekenen! Leerlingen ontdekken de

hele lokaal gebruiken in de reactiebaan?

mogelijkheden van de 3D-printerpen

Tijdens deze onderzoekende workshop

en het 3D-printen. Van sieraden en

bouwen de leerlingen al experimenterend

zonnebrillen tot gebouwen en voertuigen;

een eigen reactiebaan met verschillende

alles kan gemaakt worden met de

materialen. Klaar voor een spectaculaire

3D-printerpen.

kettingreactie in de klas?

Wiggle bots
middenbouw | bovenbouw

behulp van een zoötroop (wonder

Speellab met stroom

trommel). Leerlingen gaan aan de slag

middenbouw | bovenbouw

je dat? Nou zo! De leerlingen maken

met de basis van animatie en maken zelf

Welke verschillende manieren kan je

een wiebelende robot waarbij ze ‘outside

tekeningen. Door de tekeningen rond te

gebruiken om een stroomcircuit aan

the box’ leren denken. Er ontstaan

laten draaien, bewegen ze snel langs

te leggen? Leerlingen doen ervaring op

grappige combinaties van materialen,

gleufjes. Zo lijken de afbeeldingen op

met stroomgeleidende materialen. Ze

zoals tandenborstelkoppen, afwasborstels

elkaar aan te sluiten en ontstaat er een

worden uitgedaagd hun creativiteit te

of plastic bekertjes. Aan het einde van de

bewegend beeld.

gebruiken en alle materialen te verwerken

workshop bewegen alle robotjes over de

Upcycling

in een eigen kunstwerk.

Een robot maken van restafval, hoe doe

Interactief met Micro:bit

tafel!

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

Hydrauliek

Kunst maken van plastic afval!

De workshop Interactief met Micro:bit

middenbouw | bovenbouw

Leerlingen gaan plastic afval upcyclen

maakt programmeren creatief en heel

De hydrauliek techniek werkt door een

tot een nieuw creatief product,

toegankelijk. Spelenderwijs leren de

hoge druk uit te oefenen op een vloeistof,

bijvoorbeeld een fantasiedier of bijzonder

leerlingen wat een microprocessor kan.

zoals water. Met buisjes, slangetjes en

gebouw. Ze kunnen individueel of in

Ze maken een eigen kunstwerkje dat

karton maken leerlingen een ontwerp dat

groepjes werken. De leerlingen worden

reageert op wat de leerlingen doen.

op magische wijze kan bewegen. Techniek

hierbij op een speelse manier bewust

Hiervoor maken we gebruik van de

en kunst worden gecombineerd, met een

gemaakt van het plastic afvalprobleem

MICRO:BIT.

gaaf resultaat!

en recycle mogelijkheden.
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MUZIEK
Automata

Musical zingen

eigen nummer. Wie durft aan het einde

middenbouw | bovenbouw

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

een nummer ten gehore te brengen?

Hoe werkt een muziekdoosje? Wat zit er in

Zingen is altijd spannend! Met de juiste

verborgen waardoor het kan ronddraaien?

basistechnieken en energie wordt het

Rappen

Een muziekdoosje is eigenlijk een auto

een stuk makkelijker. Leerlingen gaan

bovenbouw

mata: een mechanisch apparaatje dat je

aan de slag met een musicalnummer

Een echte rapper neemt de leerlingen

eenvoudig met de hand in beweging kan

en krijgen de nodige zangtechnieken

mee in de wereld van rap. Ze gaan aan de

zetten. De leerlingen maken een eigen

aangeleerd. Bij een musicalnummer

slag met ritmes, beats en taal. Door middel

ontwerp en verwerken de beweging erin

komt ook theaterspel kijken. Bovendien

van spellen en opdrachten, oefenen de

met behulp van tandwieltjes. Welk deel

zing je het samen. Een energieke muziek

leerlingen het snelle rappen. Ook schrijven

van het ontwerp moet bewegen en hoe

workshop!

ze zelf een stukje en misschien wordt er

kan je dat voor elkaar krijgen?

Interactieve Wearables

Streetbeats
onderbouw | middenbouw | bovenbouw

Sound Design

bovenbouw

Leerlingen leren om op tonnen, vaten

bovenbouw

Wearables zijn draagbare items waarin

en jerrycans een groot muzikaal spektakel

Wat maakt een film nou zo spannend?

elektronica verwerkt zit. De leerlingen

neer te zetten. Onder begeleiding van

Vaak komt dat door geluidseffecten! Een

gaan aan de slag met hun eigen unieke

de docent gaan ze diverse patronen en

film heeft beeld, muziek, gesprekken en

wearable. Ze maken een ontwerp en

ritmes instuderen. Het klinkt een stuk

ook geluidseffecten. Een Sound Designer

breiden die uit met een bepaalde techniek

indrukwekkender dan je zou verwachten!

zorgt ervoor dat het geluid in de film

of elektra. Denk bijvoorbeeld aan een

De muziekstijl is ooit ontstaan op straat,

impact heeft. Leerlingen gaan zelf geluid

armband of vlinderstrik die licht geeft.

om elkaar positieve energie te geven.

en effecten bij filmbeeld bedenken en

En dat hoor je wel!

opnemen. Ze leren over het muzikaal

Robotische origami

Songwriting

bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

Een oude kunstvorm combineren met

Als ik later groot ben word ik zanger(es).

nieuwe technologie: hoe gaaf is dat!?

Daar helpen wij graag bij! Een goed liedje

Leerlingen maken kennis met het innova

heeft een leuke melodie, tekst die je goed

tieve materiaal muscle wire. Door deze

mee kunt zingen en het moet niet te cliché

techniek aan de origami vouwwerken toe te

zijn. Een professionele songwriter geeft les

voegen, kunnen deze plotseling bewegen!

in het bedenken en schrijven van een

30

wel een heel nieuw nummer gemaakt.

inzetten van geluid en wat dit voor de
scène betekent.
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BEELDEND
op een speelse manier een korte kunst

werk van een grimeur. Leerlingen stappen

van lettervormen tekenen en gebruiken.

geschiedenisles en gaan vervolgens zelf

in de schoenen van de grimeur. Zij gaan

Ze ontdekken de waarde van letters en

verf maken van simpele materialen, zoals

simpele filmwonden op elkaars arm

schrijven. Ook leren ze welke functies

een eierdooier. Met deze verf maken ze

grimeren. De resultaten zijn schrikbarend

verschillende lettervormen hebben. Zo

vervolgens een schilderij. Een ambachte

echt!

ontdekken leerlingen de wereld van de

lijke workshop met verrassende
eindresultaten!

Monotype Design

typografie.

middenbouw | bovenbouw

Cartoon tekenen

De Monotype druktechniek werkt met

middenbouw | bovenbouw

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

verschillende verflagen, waardoor je hele

Leerlingen worden stap voor stap

Leerlingen maken kennis met

gave ontwerpen kunt maken. Leerlingen

meegenomen in de wereld van cartoons.

verschillende 2D vormen en technieken.

bedrukken een katoenen tas. Onze docent

Ze leren een figuur te tekenen, maar

Ze gaan aan de slag met verf, potlood,

geeft tips en tricks om een gaaf ontwerp te

ook hoe ze in hun tekening een grap

ecoline, krijt, papier en zelfs gerecyclede

bedenken. Aan het einde van de workshop

of boodschap kunnen verwerken. Het

materialen. Een workshop waar leerlingen

heeft iedere leerling een eigen tas om mee

resultaat? Een klas vol eigen cartoons!

al hun creativiteit in kwijt kunnen!

naar huis te nemen!

Maak samen met de hele klas een kleurrijk

Karaktergrime

Stripverhaal

en uniek kunstwerk! De leerlingen leren

middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

over recycling, upcycling, duurzaamheid

Hoe transformeer je de ander in een

Een stripverhaal bestaat uit tekeningen met

en hoe zij dit kunnen inzetten bij het

bejaarde of maak je hem heel griezelig?

grappige teksten die elkaar aanvullen en

maken van kunst. Aan de hand van

Verschillende grimeertechnieken en

een verhaal vormen. Leerlingen gaan zelf

schilderijen van bekende kunstenaars

materialen komen aan bod. Herken jij je

een kort stripverhaal maken. Een workshop

maken leerlingen een kleurrijke textiel

leerlingen aan het einde van de workshop

waarin beeld en tekst de hoofdrol spelen.

collage op een groot canvas. Een

nog terug? Vergeet zeker niet mooie foto’s

Het leuke is dat de leerlingen na afloop

indrukwekkend kunstwerk van textiel dat

te maken van de resultaten!

elkaars stripverhaal kunnen lezen!

Filmwonden grime

Handlettering

middenbouw | bovenbouw

middenbouw | bovenbouw

onderbouw | middenbouw | bovenbouw

Als een acteur in een film valt en een

In een tijd waarin typen aan de orde

Hoe werd vroeger verf gemaakt en hoe

schaafwond heeft, dan is deze wond

van de dag is, maakt handlettering haar

doen we dat nu? De leerlingen krijgen

natuurlijk niet echt! Die wond is dan het

comeback. Leerlingen leren de kunst

Illustratie

Textiel Collage
onderbouw | middenbouw | bovenbouw

in school opgehangen kan worden.

Zelf verf maken
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Een afspraak
inplannen?
We k o m e n g r a a g l a n g s o p s c h o o l !
Bij Grote Broer werkt een enthou

plannen samen met jou de dag in.

siast team van kunsteducatie

De producenten stemmen elk

adviseurs en producenten. We

detail af met onze workshop

hebben inmiddels een bak ervaring

docenten.

doordat we de afgelopen jaren met
honderden basisscholen kunst

Wil je een keer verder kennismaken

dagen hebben georganiseerd. We

en de mogelijkheden voor jullie

denken graag met je mee over

school bespreken? We komen

welke workshops of dagprojecten

graag vrijblijvend op bezoek!

passen bij het culturele jaar
programma, geven advies over

info@grotebroer.nl

welke workshops bij bijvoorbeeld

evelien@grotebroer.com

een bepaald thema passen en

06-36036955

We werken op locatie
in heel Nederland
Voor één klas of
voor een hele school
19 jaar ervaring
in het basisonderwijs
Vernieuwend en
up-to-date aanbod
Kennismaken?
Wij komen graag langs!

Pinterest@grotebroerkunsteducatie
Facebook@grotebroerkunsteducatie
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GROTE BROER
Postbus 1079
8001 BB Zwolle
www.grotebroer.nl
info@grotebroer.nl
Grote Broer Zwolle

038 - 203 10 14
info@grotebroer.nl
Grote Broer Nijmegen

024 – 203 40 16
info@grotebroer.nl
Grote Broer Utrecht

030 - 208 30 21
info@grotebroer.nl

