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AAN DE BAK!
Leerlingen en leerkrachten gaan de komende maanden flink aan de slag met workshops en op
bezoek in het theater. Het theater Castellum is als nieuw! Parkvilla heeft een filmzaal om je
vingers bij af te likken. Het motto van Cultuurpalet Kijken Denken Doen krijgt weer volop de
ruimte.

De actualiteit heeft ons ingehaald. Cultuurpalet heeft
andere indelingen gemaakt voor het bezoek aan de
theaters. Meer ruimte tussen de scholen. Dat is nu
niet meer nodig. Hoera! We gaan de indelingen niet
nog een keer aanpassen dat betekend dat niet altijd
de zalen volledig zijn bezet.

WAT STAAT ER OP DE ROL?
Meteen na de vakantie is het raak. Edelsmeden loopt
voorlopig nog door. Arjen de Verhaler, bezoekt nog de
scholen. 8 en 9 maart in theater Castellum
Kanonnenvoer van het gezelschap Laagland, groep
8. Vanaf 14 maart tot en met 18 maart verzorgt
Internationaal Filmfestival Rotterdam een filmfestival
in de grote filmzaal van Cultuurcentrum Parkvilla. De
vakdocenten van de workshop Heerlijkheid van Alfen
bezoeken de scholen met lessen over archeologie en
mode. Én de workshop keramiek gaat van start An Noer geeft 7 maart het startschot.

Vanaf 14 maart starten de filmvoorstellingen in de filmzaal van Parkvilla.
Er is een presentator van IFFR aanwezig. Na elke vertoning van een
korte film gaat de presentator met de zaal kort in gesprek. Cultuurpalet
werkt al geruime tijd samen met IFFR. Theater Castellum is al eens naar
onze tevredenheid onze gastheer geweest en nu dit seizoen in de
indrukwekkende filmzaal van Cultuurcentrum Parkvilla. Er is mooi
lesmateriaal om met de leerlingen vooraf en achteraf te gebruiken.

Wat staat jullie de komende maanden te wachten?
Nou, dat is nogal wat. Neem alvast een kijkje op de site, filmpjes en lesmateriaal is voorhanden.
Beeldend theater in Theater Castellum De Vreemde Vogel, let op datums en zaal indelingen zijn
voor enkele scholen veranderd! De groepen 7 gaan aan een boekje werken wat we hopen in juli
klaar te hebben; "schrijf je eigen verhaal", een prachtige activiteit. Het verhaal kun je al horen op
de website. Tovenaar van Ozz een grote zaal productie in theater Castellum, de
dansvoorstelling "Waar is mijn schoen" en de voorstelling vol passie Vamos! een kennismaking
met Flamenco.

Cultuureducatie met kwaliteit zal de komende maanden de
scholen bezoeken; klassieke muziek, erfgoed, mode, literatuur
en illustreren en dans.

Maak gebruik van de website Cultuurpalet.nl. Daar staat belangrijke informatie die vooraf met
de leerlingen bekeken moet worden en geven soms aanleiding tot voorbereidende
werkzaamheden in de klas.
Deel de nieuwsbrief met je collega's. Voorgaande nieuwsbrieven nog een keer inzien, dat kan
gebruik deze link nieuwsbrieven.
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.

