
PROGRAMMA PURVAK IN DE HERFSTVAKANTIE 

 
DINSDAG 22 OKTOBER 
 

Action painting en draaischilderij - Sasja Scheijde (OOK VOOR OUDERS!) 
We gaan bewegend een schilderij maken en gebruiken knikkers als penseel. 
Laat je verrassen door de vormen en kleuren die ontstaan. In het tweede deel 
van de workshop gaan we een schildersdoek bevestigen op een draaischijf en 
laten die draaien. Terwijl het draait, laat je er verf op druipen en ontstaan de 
prachtigste kleurrijke afbeeldingen. Daarna kan je er details bij tekenen of 
schilderen. Het wordt een interactieve en duizelingwekkende creatieve dag.  

 

Mobile maken - Claire Fons 
Een mobile is een versiering die je kunt ophangen of neerzetten in je huis. Het 
principe is dat er evenwicht moet zijn. Dit evenwicht kun je vinden door de 
ophangarmen korter of langer te maken, afhankelijk van de zwaarte van de dingen 
die je eraan hangt. De mobile staat ook een beetje symbool voor het leven: altijd in 
evenwicht, maar toch altijd beweeglijk; waarbij een teveel van het één opgevangen 
wordt door wat minder van iets anders. Tijdens de workshop mag je met mooie 
materialen zelf zoeken naar de perfecte balans voor je eigen mobile. 

  

Schilderen op muziek - Wendy Ernst 
Met aanwijzingen van docent Wendy, gaan we schilderen op muziek. We 
hebben verf en penseel bij de hand. Ook zullen we de penselen 
afwisselen met stokjes, kurken en allerlei ander schildergereedschap. Na 
verloop van tijd ontstaan er verschillende interessante momenten in het 
beeld, waarmee we doorgaan met diverse materialen. Het resultaat van 
het schilderij hangt af van de muziek. Kom je ook swingen? 

 

Kijk, het beweegt! - Animatie maken - Monique van der Kaaden  
Kan jouw tekening uit zich zelf bewegen? Jazeker! In animatie kan alles en met 
jouw fantasie gebeurt er nog veel meer. Bedenk een goed verhaal en laat het 
beeld voor beeld tot leven komen. Je maakt je film met uitgeknipte tekeningen 
en/of dingen die je zelf hebt meegenomen. Het is een beetje toveren…  

 
 

Beweging en tijd - Liza van der Peijl  
Wat zou jij doen, als je in de Zee van Tijd leefde? Als je nooit huiswerk had, 
nooit naar school hoefde en nooit hoefde op te schieten van mama? In deze 
theaterworkshop maak je kennis met Noa en zijn vrienden. Zij wonen in de 
Zee van Tijd. Ze dobberen de hele dag spelend rond, tot ze op een dag de 
kans krijgen de waterval af te springen. Eenmaal beneden is er geen weg 
meer terug. Dan is de tijd begonnen te lopen en houdt hij nooit meer op… 
Wat zou er gebeuren? Zouden ze het leuk vinden of juist niet? Samen gaan 

we dit spelen en iedere acteur of actrice krijgt een eigen rol! Daarna bedenken we samen een vervolg. 
Een deel 2 voor het verhaal. Hoe zou het verder gaan? Kom jij er gezellig bij en help jij ons mee om 
nieuwe avonturen te bedenken? 



WOENSDAG 23 OKTOBER 
 

Gekleurde lucht verplaatsen - Joke Konijn 
We gaan aan de slag met rietjes, papier, potloden, krijt, ecoline, verf en 
water. Als je blaast door een rietje kun je allerlei onvoorspelbare en 
inspirerende vormen op papier laten ontstaan. Zie jij ook gevaarlijke draken of 
bijzondere bloemen? Blaas en maak je eigen kunstwerk met gekleurde lucht.  

 

De mens in beweging - Wendy Ernst   
We gaan sjablonen maken van de mens in beweging. Dat kan van alles zijn: 
zwemmen, boksen, voetballen, dansen, hardlopen... Deze sjablonen gaan 
we gebruiken om er een mooi schilderij van te maken. Centraal staat de 
bewegende mens. Deze gaan we verder bewerken met ecoline en verf, met 
spatramen en spetters! Maar ook met krijt en rietjes zullen we zoeken naar 
manieren die de expressiviteit en de beweging versterken. Wat werkt? We 
gaan het samen leren! 

  

Animatie maken - Monique van der Kaaden  
Kan jouw tekening uit zich zelf bewegen? Jazeker! In animatie kan alles en 
met jouw fantasie gebeurt er nog veel meer. Bedenk een goed verhaal en laat 
het beeld voor beeld tot leven komen. Je maakt je film met uitgeknipte 
tekeningen en/of dingen die je zelf hebt meegenomen. Het is een beetje 
toveren…  

 
  
Beweeglijke vogels - Chantel Frankfort (OOK VOOR OUDERS!) 
We gaan een nieuw seizoen en de tweede helft van het jaar in. In deze tijden maken 
vogels zich ook klaar om door te vliegen naar nieuwe plaatsen. Ze zijn altijd in beweging 
en ook een symbool van beweging. Met karton en verf gaan we grote, beweeglijke 
vogels maken die met ons mee kunnen vliegen naar nieuwe avonturen. 

  

Beweging en theater/muziek - Liza van der Peijl  
 
’S OCHTENDS – Beweging en theater 
Heb jij weleens geprobeerd om een verhaal te vertellen, maar dan zonder 
woorden? Een spannend verhaal of iets heel grappigs? Eerst bedenken we samen 
verhalen (dan mag praten natuurlijk nog wel), maar bij het uitbeelden (het acteren), 
mag je geen woord meer zeggen! Hopelijk ben jij zo goed met lichaamstaal, met 
gebaren en mimiek dat de anderen het verhaal raden. Of misschien raden ze het 
helemaal fout, en wordt dat weer een heel grappig nieuw verhaal! 

’S MIDDAGS – Beweging en muziek  
Eerst gaan we een heel beroemd muziekstuk luisteren en kijken of je kunt raden wie of wat er wordt 
uitgebeeld. Wat spelen de klarinetten, de harp en de violen? Is het een giraf, een heks, of juist een haar 
misschien? Als je het weet, roep je het goede antwoord en beeld je uit wat je hoort. Het tweede deel gaat 
ook over een muziekstuk; daar gaan we tekenen welke beweging we horen; welke verhalen het orkest 
verteld. Tijdens het derde, misschien wel het leukste deel van de workshop gaan we zelf verhalen 
schrijven, maar dan op muziek! Aan de hand van allerlei ritmische klap en stamp spelletjes leren we de 
basis van het notenlezen. Daarna, zelf aan de slag! Doe jij ook mee? 

  



DONDERDAG 24 OKTOBER 
 

Dansdoek - Sasja Scheijde (OOK VOOR OUDERS!) 
We maken met elkaar een heel groot schilderij op doek. De stof ligt op de grond 
en we dansen met blote voeten de kleuren op het doek. De muziek bepaalt hoe 
het eruit komt te zien. Kom en trek je schoenen uit. Alle maten zijn welkom! 

 
 

 

Kleitegel: Spring! - Wendy Ernst 
We maken met klei een tegel met een element van springen: omhoog veren, in de 
lucht zweven of landen. Wat gebeurt er en wat kun je hiervan uitbeelden? Hoe 
kun je zorgen dat je dit korte moment precies pakt? Wat kun je doen met de 
structuur van de klei? We gaan samen kijken en ervaren. De gebakken kleiwerken 
kunnen opgehaald worden in week 46 (11 t/m 15 november). 

 

Bibberbeestjes - Thom Voorsluys 
Bibberbeestjes zijn beestjes die bibberen. Niet omdat ze het koud hebben, maar 
omdat ze een motortje hebben dat ervoor zorgt dat ze heel snel kunnen bewegen. 
Samen gaan we zo’n beestje in elkaar zetten. We beginnen met het aansluiten van 
de verschillende onderdelen, vervolgens gaan we solderen en ten slotte kun je je 
beestje versieren. Neem ‘m mee naar huis en zorg ervoor dat hij het niet te koud 
heeft, want dan gaat-ie bibberen… 

 

Bewegende schaduwen vastleggen - Joke Konijn 
We schijnen een lamp op een van de kinderen, waardoor er een profiel of afdruk op de 
muur ontstaat. Als je goed oplet, geven alle vormen schaduwen en die hoeven niet te 
lijken op dat wat je in werkelijkheid ziet. We gaan deze vormen onderzoeken. Neem 
elkaar als model, sta geduldig stil en laat jouw schaduw door een ander op de muur 
tekenen. Voeg daarna met potlood of verf je zelfverzonnen grappige wensen toe voor 
een handgemaakte originele selfie! 

 
 

 

Alleen maar beweging - Marianne van Zeylen 
In deze theaterworkshop gaan we lekker veel bewegen. De rol die je speelt 
heeft een gek loopje of een aparte manier van bewegen. We gebruiken onze 
fantasie en bedenken wie dit zou kunnen zijn. Deze personages ontmoeten 
elkaar in een zelfverzonnen verhaal. Natuurlijk maken we ook gebruik van 
kostuums. Kom en speel mee! 

  



VRIJDAG 25 OKTOBER 
MIDDAG: 13.30 tot 16.00 uur  

Schilder je selfie! – Sasja Scheijde 

We gaan op groot formaat een stoer zelfportret maken in je eigen stijl. Je mag 
tekenen of schilderen of andere technieken gebruiken die jouw persoonlijkheid 
laten zien. Want we zijn immers allemaal uniek. Gebruik een spiegel of schilder 
je favoriete selfie van je telefoon! 


