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DE VRIJE AKADEMIE PARKSTAD

De Vrije Akademie Parkstad wil samen met jullie leerlingen op pad om kunstzinnige dingen te maken en te 
beleven. Centraal staat educatie in beeldende taal, actief en reflectief.  Wij vinden het belangrijk dat elke leerling 
aan cultuur kan deelnemen, nieuwe ervaringen opdoet en beleeft.

De Vrije Akademie biedt creatieve workshops aan in de volgende disciplines:

Beeldend, media, muziek en podiumkunst

Alle workshops worden door de Vrije Akademie Parkstad georganiseerd en gecoördineerd. Wij hebben een 
inspirerend aanbod voor het voortgezet onderwijs samengesteld. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk, zoals:

• Workshops passend bij een bepaald thema

• Workshops op maat

• Workshopcyclus of workshopcarrousel 

• Groepskunstwerk 

• Tentoonstelling van gemaakte werkstukken (tegen meerprijs)

Onze workshops voldoen aan 

de eisen die gesteld worden 

aan de beeldende vakken in het 

Voortgezet Onderwijs.



B E E L D E N D



DESSIN ONTWERP

Je kan er bijna niet om heen. Op veel 

kledingstukken, schriften, agenda’s en 

behang kom je dieren tegen. Het is een 

echte trend! In deze workshop ga je aan 

de slag met het ontwerpen van een 

patroon en leer je de basics van het 

dessin ontwerpen. Aan het einde van de 

workshop weet jij wat een rapport is en 

kun je een patroon eindeloos herhalen. Vanaf

€138,-Voor max. 10 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



GRAFFITI

Graffiti kunst is niet meer uit het 

straatbeeld weg te denken. In elke 

stad kom je het wel ergens tegen. In 

deze workshop maak je kennis met 

deze techniek en leer je hoe je een 

kunstwerk met spuitbus maakt.

Vanaf

€190,-Voor max. 15 

leerlingen

Voor deze workshop is 

een lokaal nodig voor het 

ontwerpproces en een 

buitenruimte met 

overkapping voor het 

spuiten.

Duur: 

90 minuten



KERAMIEK

Met klei heb je vast op de 
basisschool wel eens eerder 
gewerkt. Lekker met je handen 
kneden in de gekleurde smurrie. In 
deze workshop leer je de echte 
technieken die nodig zijn bij het 
maken van een product in klei dat 
zelfs gebakken kan worden. Na 
afloop kun je werkstuk ook echt 
gebruiken! Vanaf 

€138,-Voor max. 15 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



EI TEMPERA

In deze workshop ga je leren hoe je 

zelf verf maakt met eieren, 

pigmenten en water. Deze techniek 

gebruikten de Romeinen heel lang 

geleden ook al. Kruip in de huid van 

deze geniale mensen en schilder je 

eigen kunstwerk in deze oude 

techniek.

€190,-Voor max. 15 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



MAQUETTE BOUW

Een maquette is een schaalmodel 

van een gebouw. Dit wordt meestal 

gemaakt om een indruk te krijgen 

voordat het gebouwd gaat worden. In 

deze workshop leer je de 

basistechnieken van het maken van 

een maquette uit verschillende 

soorten materialen.
Vanaf

€190,-Voor max. 15 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



MOZAÏEK

In deze workshop ga je een eigen 

ontwerp maken voor een mozaïek. Dit is 

een kunstwerk dat bestaat uit allerlei 

kleine steentjes en tegeltjes. Door te 

werken met allerlei gereedschappen 

heb jij op het einde van deze les een 

decoratief kunstwerk gemaakt. Het 

werkstuk wordt gevoegd, zodat het 

tegen een stootje kan. Vanaf 

€190,-Voor max. 15 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



SCHILDEREN

In deze workshop ga je leren 

schetsen naar de waarneming. Als je 

dat onder de knie hebt ga je aan de 

slag met het schilderen in lagen. Op 

het einde van de workshop heb jij 

een geweldig werkstuk gemaakt met 

een professionele uitstraling.

€138,-
Voor max. 25 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



SIERAAD

Sieraden zijn niet alleen mooi om te 

dragen, maar ook leuk om zelf te 

maken. In deze workshop ga je aan 

de slag met het vormgeven van een 

eigen hals-, oor- of handsieraad met 

verschillende materialen. 

Vanaf 

€190,-Voor max. 25 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



SKETCHNOTING

Tekeningen worden sneller verwerkt 

dan tekst. Tekenen in de les heeft 

absoluut meerwaarde om het leren 

effectiever en leuker te maken. Stap 

voor stap leer je in deze workshop de 

basics van sketchnoting. Het is 

helemaal niet moeilijk en vooral erg 

leuk om te doen!

€138,-
Voor max. 20 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



STRIPTEKENEN

Het leukste aan stripboeken zijn de 

tekeningen. Deze vertellen meer dan 

1000 woorden! In deze workshop ga 

je zelf een karakter schetsen en 

ontwikkelen. Van deze tekeningen 

maak je uiteindelijk een klein 

stripverhaal.

€138,-
Voor max. 20 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



M E D I A



STUDIO FOTOGRAFIE

€138,-Voor max. 10 

leerlingen

In deze workshop is een 

lokaal nodig dat makkelijk 

te verduisteren is.

Fotograferen kun je eigenlijk overal. 

In een foto studio werk je met 

professionele apparatuur om een 

mooie plaat te schieten. In deze 

workshop ga je samen met anderen 

een studiofoto maken, waarbij ook 

een groot stuk vormgeving komt 

kijken.
Duur: 

90 minuten



LIGHT GRAFFITI

€190,-Voor max. 15 

leerlingen

In deze workshop is een 

lokaal nodig dat makkelijk 

te verduisteren is.

Om te fotograferen heb je veel licht 

nodig. Hier kun je ook mee 

experimenteren om unieke beelden 

te maken. In deze workshop ga je aan 

de slag met het maken van een 

aantal foto’s waarbij je gebruik 

maakt van gekleurd licht in een 

donkere ruimte. 
Duur: 

90 minuten



STOPMOTION

€138,-
Voor max. 15 

leerlingen

Voor deze workshop 

hebben leerlingen hun 

eigen smartphone nodig.

Een stopmotion film bestaat uit losse 

foto’s die heel snel achter elkaar 

worden afgespeeld. In deze 

workshop ga je zelf of in een groep 

heel veel foto’s maken die aan elkaar 

geplakt worden tot korte 

animatiefilm.
Duur: 

90 minuten



M U Z I E K



BAND

Vraag jij je ook wel eens af hoe het is 

om in een band te spelen? Welke 

muzikanten werken samen en op 

welke manier? In deze workshop 

leer je de basis van een instrument 

en ga je samen werken aan het 

uitvoeren van een nummer.

€138,-Voor max. 7 

leerlingen.

In deze zijn de aanwezige 

instrumenten van school 

noodzakelijk.

Duur: 

90 minuten



RAP/SPOKEN WORD

Rappen is eigenlijk spreken in een 

bepaald ritme. De teksten in een rap 

rijmen vaak en worden begeleid 

door een beat. In deze workshop ga 

je aan de slag met het schrijven van 

een rap en leer je hoe je moet 

werken met beats. 

€138,-
Voor max. 25 

leerlingen.

Duur: 

90 minuten



DISC JOCKEY

Een dj heet eigenlijk een disc jockey. 

In deze workshop ga je zelf achter de 

draaitafel staan. Je werkt samen met 

andere klasgenoten om tot een 

muziekstuk te komen dat uit beats 

bestaat. 

Vanaf

€255,-Voor max. 7 

leerlingen

Duur: 

90 minuten



P O D I U M K U N S T



BREAKDANCE & HIPHOP

Street dance is een dansstijl die, 

zoals de naam al zegt, ontstaan is op 

straat. Bekende artiesten zoals Chris 

Brown, Michael Jackson en Beyonce 

maken veel gebruik van deze 

dansstijl in hun clips en shows. In 

deze workshop maak je kennis met 

en leer je de moves van streetdance.

€138,-
Voor max. 30 

leerlingen

Voor deze workshop is 

een gymzaal/hal in school 

noodzakelijk.

Duur: 

90 minuten



IMPROVISATIE

€138,-
Voor max. 15 

leerlingen

Voor deze workshop is 

een gymzaal/hal in school 

noodzakelijk.

Improviseren doe vaak zonder dat je 

het door hebt. Zonder aanwijzingen 

ga je al creëren. In deze workshop ga 

je samen met anderen aan de slag 

om te leren improviseren door 

bepaalde scenario’s te gaan spelen. 

Duur: 

90 minuten



W E L K E  
W O R K S H O P ( S )  
K I E S  J I J ?
V O O R  E E N  O R I Ë N T E R E N D  
G E S P R E K  K U N T  U  C O N T A C T  
O P N E M E N  M E T  

F L O O R  K O N I N G S  ( M E D E W E R K E R  V O )

F . K O N I N G S @ V A Z O M . N L

N A T A L I E  S A V E L S B E R G H  ( D I R E C T E U R )

N . S A V E L S B E R G H @ V A Z O M . N L

Heb je vragen of andere 

wensen? We gaan graag in 

gesprek! 


