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Spelregels

‘Ik zag dat kinderen zich ontwikkelden, doordat ze 
met verschillende werkvormen in aanraking kwamen’

‘Lessen waren leuk en gaven weer nieuwe input 
om zelf met de kinderen aan de slag te gaan’

PROGRAMMA 
KR8ig is een vervolgprogramma op het PR8cultuurprogramma. In het PR8cultuurprogramma 
kijken en luisteren de kinderen vaak vol verbazing en verwondering naar datgene wat op 
het toneel, op het filmdoek of in het museum gebeurt. ‘Dat zou ik ook wel eens willen doen.’ 
Dat kan dan ook komend schooljaar.

Het afgelopen schooljaar liep de pilot KR8igvervolgprogramma. Na vele enthousiaste reacties 
van leerkrachten en leerlingen zetten we het KR8igvervolg voort. Bij bijna alle programma’s uit 
het PR8cultuurprogramma is een verdiepend aanbod op de discipline beeldend, dans, theater, 
muziek en digitale media. Ook als je niet meedoet aan het PR8cultuurprogramma, kun je toch 
inkopen uit het aanbod van het KR8igvervolgprogramma.

Ga je dit jaar bijvoorbeeld met je groep naar de voorstelling van Introdans, dan kun je 
verdiepend aanbod dans inkopen bij de Vloer of Versteegh Kids. In deze brochure vind je het 
complete aanbod dat aansluit bij een bezoek. Op deze manier verdiep je actief cultuureducatie 
op je school en maak je kennis met kunstaanbieders uit je directe omgeving.

MATCHINGSREGELING
Goed om te weten is dat deze lessen ook onder de matchingsregeling vallen. Doe je mee aan 
het PR8cultuurprogramma, dan ontvang je 59% terug. Doe je niet mee, dan ontvang je 50% 
van de factuur. Net als de kosten voor andere activiteiten op het gebied van cultuureducatie, 
declareer je de kosten van het KR8igvervolgprogramma via het declaratieformulier. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie, wil je je aanmelden voor de workshops of heb je vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Projectleider PR8cultuurprogramma  Secretariaat
Doreen Keurentjes    Carla Witjes, tel. 026 - 3272319
doreen.keurentjes@kunstbedrijfarnhem.nl   carla.witjes@kunstbedrijfarnhem.nl
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https://www.kunstbedrijfarnhem.nl/onderwijs/primaironderwijs/pr8cultuurprogramma/
https://www.kunstbedrijfarnhem.nl/onderwijs/nieuws/636/korting-op-cultuuronderwijs
https://www.kunstbedrijfarnhem.nl/pdf/declaratie-matching/
mailto:doreen.keurentjes%40kunstbedrijfarnhem.nl?subject=
mailto:carla.witjes%40kunstbedrijfarnhem.nl%20?subject=


Programma voor groep 1/2

AANSLUITEND OP BEZOEK FOCUS FILMTHEATER
 
Workshop fotografie - Niek Michel

Niek Michel gaat samen met de kinderen aan de slag met verschillende aspecten uit de fotografie: 
hoog/laag, dichtbij/veraf en bewogen/stilstaand. Niek start elke les met een kringgesprek over 
fotografie. Hij neemt fotocamera’s mee en de kinderen werken ook met een papieren camera. Alle 
kinderen maken 1 of 2 foto’s. Het kind bepaalt hoe hij de foto wil maken. Aan het eind van elke les 
worden de gemaakte foto’s bekeken op het digibord en krijgt de leerkracht alle foto’s digitaal op de 
computer. 

Kosten voor 3 lessen: € 450,-

Workshop film - Andor Driessen

Andor Driessen ontdekt met de kinderen hoe film is ontstaan. Op speelse wijze ontdekken de 
kinderen wat er allemaal belangrijk is bij het maken van een film. Er wordt een verhaal verteld van 
de grotbewoners die bij het vuur ontdekten dat ze met hun schaduwen op de grotwand een verhaal 
konden vertellen. De kinderen maken samen een filmpje waarin niet gepraat wordt. Hoe dat moet 
gaan de kinderen met Andor oefenen. In kleine groepjes spelen de kinderen voor een greenscreen 
hun zelf verzonnen verhaaltje. De school ontvangt achteraf de afgemonteerde filmpjes.

Kosten voor 3 lessen: € 300,- (3x 60 minuten)

AANSLUITEND OP BEZOEK KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM 
 
Workshop beeldend - Neelke Jacobs

Wie is jouw beste vriend? Wat doen jullie allemaal samen? Kun je ook bevriend  
zijn met een stoel? Op verschillende manieren gaan we antwoorden geven op  
deze vragen. Zo maken we een vriendje van klei. Wat kan deze vriend allemaal, 
waar zie je dat aan? We gaan op zoek naar verstopte vriendjes (pareidolie) en maken met  
collagetechnieken nieuwe vriendjes voor in de klas. Ook nemen de kinderen een kijkje in de  
spiegel, zie je daar ook een vriend?

Kosten voor 3 lessen: € 180,- (excl. materiaal)

Workshop beeldend - Lotte van Campen (Lesinkunst)

De wolkenherder van Jean Arp is een beeld waar je niet vanaf kan blijven. Het is rond en je wilt eraan 
voelen en het spiegelt en glimt. Met diverse materialen/voelvoorwerpen gaan de kinderen vormen 
ontdekken en maken zelf een aai-beeld. We werken met panty’s, stof, klei en stenen.

Kosten voor 3 lessen: € 180,- (excl. materiaal)

3



Workshop erfgoed - HartenHave

Samen met HartenHave verdiepen de kinderen zich in het erfgoed van 
onze eetcultuur. Aan de hand van schilderijen en foto’s bekijken de 
kinderen hoe het werk op het land vroeger werd gedaan. Oude keu-
kenspullen worden nagetekend en uit een speculaasplank wordt een 
koekvorm van brooddeeg gemaakt. De kinderen gaan in ouderwetse kleding op de foto, gebaseerd 
op een scène van de Aardappeleters van Vincent van Gogh. Met aardappelstempels wordt een groot 
tafellaken bestempeld.

Kosten voor 3 lessen: € 375,- (incl. materiaal)

Workshop erfgoed - Hildegard Hamstra

Hildegard Hamstra besteedt in haar lessen aandacht aan afval, delen en ruilen, kringloop, natuur, 
aarde en duurzaamheid. Samen op pad naar een duurzame wereld waarin iedereen een fijn leven 
heeft op een gezonde planeet. Iedere les begint met een beeldende vertelling en sluit af met een 
teken- en/of schilderactiviteit als verwerking. Wist je dat je met een lapje stof, verf en bijenwas je 
eigen eco-boterhamzakje kunt maken? En dat er modderverf bestaat? Hildegard wel en ze zal het je 
allemaal uitleggen en mee laten maken. Aan het einde van de les beschouwen we samen het geheel.

Kosten voor 3 lessen: € 450,- (incl. materiaal)

AANSLUITEND OP BEZOEK NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM 
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AANSLUITEND OP BEZOEK AAN HET GELDERS ORKEST 

Workshop muziek - Joep Everts

Joep Everts is oud-slagwerker van Het Gelders Orkest en nu werkzaam binnen zijn eigen bedrijf 
Klanklichaam. Daarin werkt hij, naast met bedrijven en organisaties, al tien jaar met leerlingen van 
alle leeftijden en niveaus. In de workshops gaan kinderen aan de slag met geluiden, body-percussie, 
stem en laagdrempelig instrumentarium. Via procesgericht werken ontdekken en ervaren ze zelf 
muziek. Muziek is voor Joep een middel om jezelf en de ander te leren kennen, en om op speelse 
wijze te werken aan 21 century skills. De lessen geven ook aanknopingspunten voor leerkrachten om 
hun eigen muzieklessen te verbreden en verdiepen.

Kosten voor 3 lessen: € 250,- (bij afname minimaal drie aaneensluitende groepen) 
   € 300,- (bij twee aansluitende groepen)

Workshop muziek - Juliette Brans

In de muzieklessen van Juliette Brans staan ‘beleving’ en ‘doen’ centraal. Al tijdens het opwarmen 
maakt zij graag bewegingen, laat de groep als één ademen. Want muziek staat voor voelen en samen 
spelen. Geluiden maken, zingen, stampen, klappen. Soms door middel van instructie, maar ook door 
middel van improvisatie, komen we bij een eindresultaat. Maken we een denkbeeldig orkest? Of 
zetten we een leuke act met dans en zang neer?

Kosten voor 3 lessen: € 300,-
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Workshop theater - Sabine van Boven

Sabine van Boven is actrice en theatermaker. In deze verdiepingslessen theater gaan de kinderen 
veel improviseren. Voor zichzelf, in tweetallen en in groepjes. Alles kan tot leven komen in spel, ook 
dingen, dus we gaan veel vanuit de fantasie/verbeelding aan het werk. De kinderen krijgen daardoor 
veel eigen inbreng in de lessen, wat hun verbinding groter maakt. Spelplezier en spelverdieping 
staan centraal. En daarnaast ook het leren benoemen wat je goed vond of wat nog spannender/
grappiger kon. Zonder het oordeel goed of fout. Om zo weer verder te groeien. Door Sabine’s grote 
ervaring in het lesgeven van theater, kan zij de leerkracht ook genoeg tips geven hoe door te gaan 
met het vak na deze lessen. 

Kosten voor 3 lessen: € 225,- (excl. reiskosten)

Workshop theater - De Vloer 

Met de docent(en) van De Vloer kruip je in de huid van allerlei bijzondere, mooie of vreemde typetjes. 
We gaan toneelspelen en niets is te gek. We gaan in drie workshops aan de slag met de stem, het li-
chaam en de mimiek. Samen, alleen of in groepjes krijgen de kinderen de kans om even iemand anders 
te zijn en theater op verschillende manieren te ervaren. Iedere workshop bestaat uit een actief en 
receptief deel, zodat kijken en ervaren van theater elkaar gaan versterken. De Vloer levert een lesbrief 
en cd bij deze workshops, waarmee de docent (delen van) de lessen kan herhalen of uitdiepen. Voor 
deze workshop is minimaal een leeg lokaal of speelzaal nodig van minimaal 10 x 8 meter.

Kosten voor 3 lessen: € 180,- (excl. reiskosten)

AANSLUITEND OP BEZOEK AAN KWATTA 
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AANSLUITEND OP BEZOEK FOCUS FILMTHEATER 

Workshop fotografie & animatie - Niek Michel

Volg drie lessen in het teken van de magische en sprookjesachtige tekeningen in de animatiefilm 
Lied van de zee. We maken lichttekeningen in het donker met het fototoestel, wat magische foto’s 
oplevert. De bijzondere lichttekeningen gebruiken we voor een animatiefilm, waarin de onderwa-
terwereld van Lied van de zee weer terugkomt. Niek Michel neemt camera’s, statieven en lampjes 
mee. De school zorgt voor een donkere ruimte (voor lichtschrijven), een digibord en prints uit het 
kopieerapparaat van de foto’s.

Kosten voor 3 lessen: € 450,- 

AANSLUITEND OP BEZOEK ROZET
 
Workshop erfgoed - HartenHave

HartenHave bekijkt met de leerlingen eerst de geschiedenis van de stad Arnhem, 
waarna er gefantaseerd wordt over de toekomt. Hoe ziet Arnhem er over 100 jaar 
uit? Welke oude gebouwen staan er nog? Hoe blijft de stad leefbaar en gezond? De 
leerlingen maken samen een grote maquette van de stad van de toekomst, zij zijn de 
architecten van de toekomst.

Kosten voor 3 lessen: € 500,- (incl. materiaal)

Workshop erfgoed - Neelke Jacobs

Erfgoed, wat is dat eigenlijk? Neelke Jacobs gaat samen met de kinderen op zoek naar het antwoord. 
Grote verhalen en kleine verhalen, over de stad maar ook over haar bewoners. Over helden en 
grootse gebeurtenissen, maar ook over gewone mensen zoals jij en ik. 

Stiekem hebben we thuis allemaal al een klein erfgoedmuseum met allemaal verhalen, denk maar 
aan het fotoboek of misschien die ene ring die van moeder op dochter over gaat. Maar van sommige 
verhalen zijn geen foto’s of tastbare herinneringen. Welk verhaal over jouw leven/jouw familie wil 
jij dat er niet verloren gaat? We verzamelen samen al onze bijzondere verhalen. Door middel van 
een tekendictee en collagetechnieken maken we, een tastbare herinnering in tekst en beeld bij deze 
persoonlijke verhalen.

Kosten voor 3 lessen: € 300,- (incl. materiaal)
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AANSLUITEND OP BEZOEK INTRODANS 
 
Workshop dans - Versteegh Kids

Tijdens deze danslessen gaat Versteegh Kids samen met de kinderen als echte dansers en choreo-
grafen aan de slag. We verkennen verschillende dansstijlen met interactieve dansspellen, doen 
samenwerkingsopdrachten waarbij de creativiteit, expressie en reflectie worden geprikkeld én leren 
dansstukken die uiteindelijk samen één geheel vormen. Zo heeft de groep ook de mogelijkheid tot 
het geven van een presentatie.

Dansen bij Versteegh Kids staat voor dansplezier. Elke leerling krijgt een eigen plekje in de les. Hier-
mee stimuleren we de ontwikkeling van gevoel van eigenwaarde, zelfbeeld en respect voor jezelf en 
elkaar. Onderdelen die voor ons binnen de lessen van grote waarde zijn.
Kom met ons mee in beweging!

Kosten voor 3 lessen: € 240,-

Workshop dans - De Vloer

Met de docent(en) van De Vloer gaan we in drie workshops dans creëren. Je gaat op ontdekking 
naar jouw eigen bewegingen en samen met de andere kinderen maak je een echte choreografie! 
Iedere workshop doen we een beroep op het creatief en oplossingsgericht vermogen van de leerling. 
De lessen bestaan uit een actief en receptief deel, zodat kijken en ervaren van dans elkaar gaan 
versterken. De Vloer levert een lesbrief en CD bij deze workshops, waarmee de docent (delen van) 
de lessen kan herhalen of uitdiepen. Voor deze workshops is minimaal een leeg lokaal of speelzaal 
nodig van minimaal 10 x 8 meter en eventueel de stoelen van de leerlingen uit de klas.

Kosten voor 3 lessen: € 180,- (excl. reiskosten)

Workshop film - Beatrijs Hoeven

Hoe kun je met fotografie en film de werkelijkheid bespelen? Beatrijs Hoeven gaat met de leerlingen 
ontdekken hoe je kunt spelen met beeld en trucage. De leerlingen gaan aan de slag met trucagefoto-
grafie en maken kennis met de animatietechniek pixelation. Met deze techniek maken ze een korte 
speelfilm. Kunnen ze zomaar ineens door een muur lopen of voorwerpen tot leven laten komen?

Kosten voor 3 lessen: € 360,- (3 x 90 minuten)
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MUSEUM ARNHEM - IN DE KLAS
 
Workshop beeldend - Sandra Booltink

De leerlingen gaan in 3 lessen van 90 minuten met kostuumontwerpster Sandra Booltink een nieuw 
‘bodypart’ voor zichzelf ontwerpen en uitvoeren. De leerlingen mogen zelf bedenken wat er in de 
toekomst allemaal mogelijk is aan je lichaam te veranderen of toe te voegen. Wat zou je willen 
kunnen dat je nu niet kan? Waarom zou die eigenschap in de toekomst misschien handig kunnen 
zijn? Misschien kan je een lichaamsdeel toevoegen waarmee je kan vliegen, 360 graden om je heen 
kijken, foto’s maken of inzoomen met je ogen? Of misschien wil je een lichaamsdeel dat je helpt om
even tot rust te komen en waar je je in kan terugtrekken. Welk(e) dier(lijke eigenschap) zou je hier-
voor kunnen gebruiken? Is er een technologische uitvinding die je hieraan zou kunnen toevoegen? 
Nadat er over deze vragen is nagedacht gaan de leerlingen het nieuwe lichaamsdeel dat ze hebben 
bedacht vormgeven.

Kosten voor 3 lessen: € 300,-

Workshop animatie - Niek Michel

In drie animatielessen naar aanleiding van het werk van de schilder Dick Ket uit de collectie van Mu-
seum Arnhem maken leerlingen zelf een stop-motion-film onder begeleiding van Niek Michel. 
De leerlingen leren wat een stilleven is en wat er zo bijzonder is aan die van Dick Ket. Door middel 
van animatie worden de stillevens levensecht. Het magische aan animeren is, dat er dingen gebeu-
ren die eigenlijk niet kunnen. Heb jij wel eens een kommetje over de tafel zien wandelen?  
Niek neemt camera’s, statieven en reproducties van de schilderijen mee.

Kosten voor 3 lessen: € 450,-



AANSLUITEND OP BEZOEK KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM 

Workshop beeldend - Lotte van Campen (Lesinkunst)

In het Kröller-Müller Museum heb je een aantal schilderijen bekeken en erover 
gefilosofeerd met elkaar. Een schilderij is een werk in het platte vlak. Hoe zou jouw 
favoriete schilderij er in 3D uit zien? Samen met een kunstenaar maak je je eigen 
ontwerp naar aanleiding van het schilderij dat jou het meeste aansprak. Je maakt 
dus een beeld van een schilderij. Hoe vet is dat?

Kosten voor 3 lessen: € 450,- (excl. materiaal)

Workshop beeldend - Neelke Jacobs

Waar houd jij het meest van? Op bezoek bij oma, lekker voetballen, de hond aaien... Bedenk hoe 
je jouw passie in een (stand)beeld zou kunnen uitdrukken. Ga aan de slag met kosteloos materiaal. 
Vorm daarna met kneedbare siliconen een mal. Giet gips in de mal, laten uitharden en tada een 
standbeeld. De mal kun je opnieuw vullen en zo kun je beeld na beeld na beeld maken. 

In drie lessen (1 les van 90 minuten + 2 lessen van 60 minuten) gaan we van ideeontwikkeling tot 
eindproduct. Ter afsluiting maken we een mini-museum met de beelden die in de lessen gemaakt 
zijn. In overleg kan er een ander thema worden gekozen voor de beelden.

Kosten voor 3 lessen: € 300,- (incl. materiaal)
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KR vervolgIG programma

Arnhem, juni 2018

Dit is een uitgave van Kunstbedrijf Arnhem. Kunstbedrijf is niet aansprakelijk voor de inhoud en de tekst 
van de individuele programma’s en mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien. 

Foto voorkant: Lotte van Campen (Lesinkunst) 
 


