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Eropuit!
De maand mei is een mooie afspiegeling van het aanbod Cultuurpalet kunst-, cultuur-en erfgoed
educatie. Kijken denken doen. Bijna alle groepen van het basisonderwijs gaan er op uit.
Cultuurcentrum Parkvilla en theater Castellum krijgen het druk.
Met nadruk brengen wij het bezoek van de groepen 1 en 2 aan Cultuurcentrum Parkvilla onder
de aandacht. Zie onder meer informatie.
WAAR IS MIJN SCHOEN?
Van 16 mei toen met 20 mei speelt voor de
groepen 1 en 2 de dansvoorstelling "Waar is mijn
schoen?" in het Parktheater.
Neem als leerkracht vooral de lesbrief door met de
leerlingen én kijk het filmpje. De voorstelling wordt er
nog leuker door!
Attentie! Wees zeer ruimschoots op tijd. Parkeren is
niet mogelijk in het park. Ook niet op de weg naar
het theater. Zet de leerlingen af bij de ingang van het park en loop gezamenlijk naar het
Parktheater. Begeleiders, chauffeurs kunnen dan op zoek naar parkeerplek.
HERMANNEN
11 mei theater Castellum, groep 8.
Deze knotsgekke voorstelling, van de makers van
cabaret-groep Oeloek, gaat over creativiteit,
duurzaamheid en het betere knutselwerk. Via een
doldwaze achtbaan van gekke tekstjes, grappige
liedjes en fysieke capriolen laten de Hermannen zien
dat iedereen een Herman kan zijn.
Kijk vooral naar de lesbrief op onze website.

FLAMENCO VAMOS!
23 en 24 mei Parktheater, groepen 5, 6, 7 en 8.
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! Bekijk het filmpje op de website!
TOVENAAR VAN OZ
30 mei, 31 mei en 1 juni theater Castellum
Dorothy woont als klein meisje op een boerderij en
droomt over een sprookjesachtige wereld, ergens
achter een regenboog. Dan komt er een grote
wervelwind, die haar wegvoert naar het magische
land van Oz. Daar ontmoet ze een vogelverschrikker
zonder verstand, een roestige blikken man zonder
hart en een bange leeuw zonder moed. Samengaan
ze op pad op de Grote Gele Weg om de Tovenaar
van Oz te vinden. Hopelijk vervult die Dorothy ’s
grootste wens: veilig terug naar huis gaan!
Uitrijkaarten 1,80 per stuk, alleen pinnen.
Vooraf bestellen.
Bekijk het filmpje op de website!

LOPENDE ACTIVITEITEN
De verhalenverteller is vrijwel klaar met zijn ronde
langs de scholen.
Arjen Siebel een meesterverteller. Zelf papa en toch
stiekem een beetje kind gebleven. Hij neemt
leerkracht en de groep mee op avontuur in zijn
Vergeten Verhaal. Samen een verhaal bedenken.
Jullie verhaal.
Keramiek en edelsmeden lopen nog enkele weken
door.

SCHRIJF JE EIGEN VERHAAL
Er is hard gewerkt door de deelnemende scholen.
Een veelomvattend project. Bezoek aan de
bibliotheek, het gemeentearchief, historische film
bekeken in het filmhuis, schrijver en vakdocent
illustraties op school. Luisteren, begrijpend lezen en
tot slot zelf een eind aan een verhaal schrijven. De
resultaten druppelen binnen. We gaan aan het werk
om uit een selectie een mooi boekje te maken.
Wanneer die precies wordt gepresenteerd is nog
even de vraag jullie horen van ons.

VERDIEPINGSLESSEN
De verdiepingslessen klassiek en dans gaan
komende maanden starten.
Cultuureducatie met kwaliteit is net zoals
Cultuurpalet alweer druk met het ontwikkelen van
een mooi aanbod volgend jaar. Cultuurcentrum
Parkvilla en Cultuurpalet zullen bij vier activiteiten
een verdiepingstraject aanbieden.

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.

