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Stap maar in, riemen vast, sleutel in het contact, want daar gaan we dan…….Broemmmm. De 
workshops  sluiten aan bij het thema van  de Kinderboekenweek 2019; Vervoersmiddelen, reis 
mee!   
Tijdens de workshops wordt er concreet gewerkt  a.d.h.v. verschillende vervoersmiddelen. Zo 
zullen de kinderen in de huid kruipen van een trein, auto, raket, boot en fiets. Heerlijk om in 
volle vaart weg te zoeven, flink op de rem te trappen, gelanceerd te worden, op de maan te 
landen , te water te gaan en met tegenwind hard op de pedalen te trappen. 
 

Broemmmmmm…..
Wat:                    Twee op elkaar aansluitende workshops 
  beweging en dans - expressie 
Thema:               Voertuigen - gerelateerd aan thema 
  Kinderboekenweek 2019
Competenties:    Creërend vermogen - vrije expressie/bewegen -
  presenteren/durf hebben - samenwerken
Wanneer:            September, oktober, november 2019
Waar:                  Op eigen school - in de speelzaal - stroompunt aanwezig
Duur:                   Elke workshop  45 minuten

Ga je mee op reis….en laat je verwonderen door een speelse  ontmoeting. Dans, beweging 
en fantasie zijn de rode draad binnen de twee op elkaar aansluitende actieve workshops met 
muziek.  
De kinderen gaan samen met de workshophouder op reis en komen eerst langs een interes-
sant doek. Wat ligt hieronder? Als ze dat ervaren en gevoeld hebben gaat de reis pas echt 
beginnen. Maar ze gaan niet alleen op reis;  er komen aparte  wezentjes bij…..! Wie zijn deze 
wezentjes en wat kunnen zij ? Sluipen, springen, stoer of ook deftig zijn? De kinderen worden 
door de kunstdocent op een uiterst creatieve wijze meegezogen in het verhaal en geven het 
wezentje een eigen karakter. Tijdens de tweede workshop zullen de kinderen zelf met een 
fantasiewezen in de vorm van een ‘sokpop’  aan hun hand dansen…hoe tof is dat? 

Hei hallo, ga je mee op reis?
Wat:          Twee op elkaar aansluitende workshops 
  bewegingsdans expressie 
Thema:              Een reis langs - gerelateerd aan thema 
  Kinderboekenweek 2019; Vervoersmiddelen. 
Competenties:  Onderzoeken - creërend vermogen - 
  vrije expressie/bewegen - samenwerken - herkennen  
Wanneer:            September, oktober, november 2019
Waar:              Op eigen school, in de speelzaal, op blote voeten 
Duur:               Elke workshop  45 minuten
Extra:               Voor elke school en gezamenlijk gebruik, één set houten voertuigen, 
  waarmee de workshop wordt afgesloten. 
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Verschillende bekende en onbekende muziekinstrumenten hebben een plek binnen dit creatief 
vorm gegeven avontuur. Zo komen de kinderen in aanraking met : accordeon, theremin,  
Afrikaanse  xylofoon, Russische kleppers, Ocean drum (zeegeluiden),  Indiaas orgeltje en 
sambaballen  
Toki, de bosmuis is geschrokken door een eng geluid waardoor ze is verdwaald en haar huisje 
kwijt is. Samen  met de kinderen wordt er in het instrumentenbos gezocht  waar ze aparte 
instrumenten vinden, bv. een theremin. Een instrument dat je niet aanraakt maar waar wel 
muziek uitkomt. Hoe kan dat? Ook vinden ze een Indiaas orgeltje en een Afrikaanse 
kalebassen-xylofoon. Spannend  en verwonderend! Kinderen worden tijdens de voorstelling 
uitgenodigd om mee te doen. 

Een muzikaal avontuur: voorstelling Tollo Tollo  
Wat:                 Voorstelling op school 
  (voor de groepen 1 en 2 gezamenlijk)                   
Thema:              Muziekinstrumenten - avontuur - reizen      
Competenties : Interpreteren en waarderen -  
  inlevingsvermogen - onderzoeken - leren
  openstellen en kijken - creativiteit 
Wanneer:        September - oktober - november - december  2019       
Waar:           Op eigen school, in de speelzaal, waar stroomvoorzienig aanwezig is     
Duur:                45 minuten
Extra:  Voor gezamenlijk gebruik, één muziekinstrument; de guiro-shaker  

Deze voorstelling is een Engelse productie door Macrobert Arts Center en Barrowland Ballet 
coproductie en is in 2015 genomineerd voor de CATS awards in de categorie ‘Beste productie 
voor kinderen en jongeren’en ‘Beste muziek en geluid’. 
Poggle is het avontuur van de jongen Vince, die het bos wil verkennen maar te bang is, totdat 
hij op een dag Poggle ontmoet, een vriendelijk  fantasiewezen. Samen gaan ze op avontuur 
door het bos, waar ze de magische boom ontdekken. Een hartelijk danstheaterstuk met live 
muziek, klappende ritmes en komedie in een fantasievolle en  veranderende wereld. Barrow-
land Ballet bracht deze voorstelling in Groot Brittannië, China, Canada, VS en diverse Euro-
pese landen. 

Poggle  
Wat:               Voorstelling in een van de Parkstad Limburg theaters                   
Thema:              Dans - theater - muziek - fantasie -
  niet durven toch doen   
Competenties :  Interpreteren en waarderen - inlevingsvermogen -
  leren openstellen en kijken - creativiteit 
Wanneer:           23 - 24 - 25 maart 2020 
Waar:               Parkstad theater Heerlen – LIMBURGzaal
Duur:               50 minuten 


