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Volgende ronde nieuwe kansen!
Wij zijn door het uitvallen van activiteiten genoodzaakt geweest het programma aan te passen.
Soms andere tijden en datums voor de workshops en geannuleerde voorstellingen vervangen of
verplaatst. Cultuur coordinatoren ontvangen e-mail met de nieuwe aangepaste indelingen.
Wij doen ons best om afzeggingen en daaraan
gekoppelde verzoeken in te willigen. Duidelijk wordt
dat het niet mee gaat vallen dit jaar. Er stonden meer
dan ooit workshops op het programma. Die moeten
we gaan schuiven en het jaar heeft nog maar een
maand of vijf.
Vriendelijk verzoeken wij de leerkrachten die
deelnemen aan de workshops ons vroegtijdig te
laten weten als zij niet komen.
De workshops die nu nog op de rol staan zijn, etsen,
edelsmeden en keramiek.
Arjen de verteller neemt vooraf contact op met de scholen. Ook daar geldt laat het ons weten
als zijn bezoek aan de klas niet door kan gaan.
Over het algemeen gaan we proberen om de vervallen lessen op een andere datum in te
plannen.

Goed nieuws voor groep 8. Waren jullie ingedeeld
voor De Barbier, 14 en 15 februari, dan heb je
mazzel. Want het is gelukt!
Cultuurpalet is erin geslaagd een prachtig alternatief
te vinden voor de geannuleerde mooie voorstelling
De Barbier. Deze komt volgend jaar voor groep 6
terug in het programma.
Kanonnenvoer (75 minuten)
Een spannend, grappig en fantasierijk verhaal over
hoe het hart van een stoere veld kok ontdooit door
een onverwachte vriendschap. Zó ontroerend, dat
zelfs vissen zouden gaan huilen.
Kok Tortot heeft in tijden van een oorlog maar één
doel: overleven. Als hij denkt dat zijn leger morgen
gaat verliezen, loopt hij vandaag alvast over. Deze
meester chef, met een hart zo koud als een vis,
zorgt vooral voor zichzelf.
Theater Castellum 8 maart. Groep 8 en coördinator check het nieuwe opgaven formulier.
Meer info op de website; cultuurpalet.nl filmpjes ter voorbereiding van het bezoek aan de
voorstellingen ook natuurlijk kijk naar het filmpje theaterregels.

De voorstelling Vamos! gaat ook door!
Een kennismaking met de verschillende aspecten
van de flamenco waarbinnen de drie-eenheid zang,
dans en gitaar centraal staat.
Deze zeer oude, levende, traditionele muziekvorm
heeft zijn wortels in Andalusië, in het zuiden van
Spanje. Inmiddels mag de flamenco zich heugen in
een wereldwijde populariteit en belangstelling van
'aficionados' (liefhebbers) én beoefenaars van over
heel de wereld. Hoog tijd dus om ook de leerlingen
via Cultuurpallet kennis te laten maken met dit
wonderlijk fenomeen!

Kunstencentrum Parkvilla 23 en 24 mei. Coördinator check het nieuwe opgaven formulier.
Meer info op de website; cultuurpalet.nl filmpje ter voorbereiding van het bezoek aan de
voorstelling. En ook natuurlijk kijk naar het filmpje theaterregels.

We gaan samen met Parkvilla alles proberen om de
vervallen CmK lessen alsnog in te delen.
Samen met De Taaltuin en de Tamboerijn gaan wij
op zoek naar datums voor de workshops klassieke
muziek.
De Heerlijkheid, archeologie en mode, gaan
Dorothee en Eva in overleg met de scholen.
Het prachtige project "schrijf je eigen verhaal" en
dans zijn over enkele maanden aan de orde.

Nieuw opgavenformulier
We hebben er alles aangedaan om nieuwe datums en tijden in te delen. Gooi het oude opgaven
formulier weg en bewaar de nieuwe zorgvuldig. Neem de indelingen door en deel ze met het
team. Vragen opmerkingen: info:cultuurpalet.nl
En zoals als altijd verspreid s.v.p. deze nieuwsbrief onder je collega's.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurpalet.nl toe aan uw adresboek.

