KUNSTKANJERS: NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
IN DONGEN OP ÉÉN WEBSITE!

ZENTANGLE GROEP 1 T/M 4

Zentangle is een tekentechniek uit Amerika die met
de dag populairder wordt. Voor Zentangle heb je
geen tekentalent of tekenervaring nodig. Als je een
pen kunt vasthouden en een rondje, streep, een
punt, een golfje en een boogje kunt tekenen, kun je
al meedoen.
Om een Zentangle te tekenen heb je geen plan
nodig en je kunt geen fouten maken. Zentangle
vergroot het zelfvertrouwen en is goed voor je
concentratie, maar… het belangrijkste is: het is
gewoon leuk om te doen!
Dag:
Aantal:
Data:
Tijd:
Kosten:
Locatie:

dinsdag
6 lessen
3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april
15.45 uur tot 16.30 uur
€ 20,- + € 3,- materiaalkosten
Heilig Hart School
Schoolstraat 2, Dongen
Aantal leerlingen: maximaal 15 leerlingen

HIPHOP GROEP 5 T/M 8

Heb jij wel eens van Hiphop gehoord, het wel eens
gezien of zelf wel eens gedaan? De kans is groot
want Hiphop is een van de bekendste en populairste
dansstijlen van het moment. Je ziet het overal, op
straat, in videoclips etc.
Zou jij ook een keer deze dansstijl willen beoefenen?
Dat kan! Geef jezelf op voor deze Hiphop workshop
waarin we actief aan de slag gaan en veel dansen op
populaire en herkenbare muziek. Je zult in korte tijd
al heel veel leren!
Dag:
Aantal:
Data:
Tijd:
Kosten:
Locatie:

dinsdag
6 lessen
3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april
15.45 uur tot 16.45 uur
€ 20,OBS De Biezenkring
Veld 40, Dongen
Aantal leerlingen: maximaal 20 leerlingen

ANIMATIEFILMS MAKEN GROEP 5 T/M 8

Wat is er nu mooier dan zelf dingen tot leven laten komen? In deze activiteit ga je zelf een verhaal
verzinnen, acteurs maken en decors bouwen. Wanneer je dit gedaan hebt, ga je alles laten bewegen met
een animatietechniek. Met behulp van een gemakkelijk computerprogramma komt de animatiefilm tot leven.
Daarnaast kun je ook nog allerlei leuke dingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld een leuk muziekje of special
effects. Na afloop kun je zelf genieten van de door jou gemaakte animatiefilms.
Omdat je met verschillende opdrachten en thema’s werkt gaat het maken van animatiefilms nooit vervelen.
Het zal je verbazen hoeveel verschillende films je kunt maken.
Dag:
dinsdag
Aantal: 6 lessen
Data:
3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april
Tijd:
16.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 20,Locatie: De Cammeleur, Hoge Ham 126, Dongen
Aantal leerlingen: maximaal 15 leerlingen
Met KunstKanjers kunnen kinderen in Dongen op een speelse manier kennis maken met de verschillende kunstdisciplines dans, muziek, theater/musical en beeldende kunst. De naschoolse activiteiten
worden gegeven door gekwalificeerde, enthousiaste docenten, werkzaam voor Het KunstPodium.
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