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Nog even en dan is het vakantie!
Wat een jaar hebben we achter de rug. Corona bleef lange tijd toch nog een rol spelen. Er is
veel gedaan in het programma Cultuurpalet Dubbelop! Ondanks de moeilijke start van het jaar
zijn we er toch in geslaagd, met elkaar! bijna alles uit te voeren.
De liefdes opera is niet in Theater Castellum uitgevoerd. Deze komt in het programma 20222023 terug in het programma voor de groep 6. Het programma De Hermannen was een zeer
geslaagd alternatief.

Wat een succesverhaal is deze activiteit. Een prima
voorbeeld van hoe wij graag zien hoe ons motto
kijken denken doen wordt uitgevoerd. Wel vijf
organisaties; bibliotheek Rijn en Venen, het
gemeentelijk streekarchief, de historische vereniging,
Cultuurcentrum Parkvilla en het Cultuurpalet hebben
met elkaar samengewerkt en een werkelijk uniek
product afgeleverd. Een uniek product wat natuurlijk
nooit zonder de fantastische medewerking en inzet
van de groepen tot stand had kunnen komen.
We gaan een mooi boekje maken en Gerard van
Gemert en Marjolijn Valeton zullen die komen
uitreiken aan het begin van het nieuwe schoolseizoen
op de scholen.

Het komend schoolseizoen wordt zoals jullie van ons
gewend zijn er weer één met verrassingen en goede
workshops en voorstellingen.
Anders dan jullie van Cultuurpalet gewend zijn
presenteren wij het programma aan het begin van het
schoolseizoen. De scholen kunnen weer via de website
en het inschrijfformulier zich opgeven. Binnen 14 dagen
retour s.v.p.! Nieuw is dat wij meer informatie van jullie
nodig hebben zoals bijzondere vakantiedagen,
studiedagen, schooltijden (!) zodat wij de indelingen, zo
goed als maar mogelijk is, kunnen maken. In september
krijgen de cultuur coördinatoren het programma zoals
ingedeeld voor de school opgestuurd.

Wat kunnen jullie verwachten? Zonder alles te
vertellen.
1 en 2 gaan Caribisch zingen en dansen. Natuurlijk
brengen de groepen 3 en 4 weer een bezoek aan het
Theater Castellum, wat overigens meerdere malen ons
weer op de ons zo vertrouwde gastvrije wijze zal
ontvangen. Groep 5 gaan wel een heel bijzonder
kunstwerk maken, uiteraard in het Cultuurcentrum
Parkvilla maar ook op school. Groep 6 gaat o.l.v.
vakdocenten Nieuwe Muziekschool kennismaken met
liefdesliedjes en composities. Groep 7 gaat naar De
Werf, een heel bijzonder gebied aan de Rijnhaven. De
groepen 8 gaan naar een indrukwekkende voorstelling.
Én natuurlijk komen er weer een viertal workshops van
twee of meerdere lessen georganiseerd door
Cultuureducatie met Kwaliteit in de klas. En in een van
die workshops komt het Jeugdtheaterhuis met een
prachtig aanbod voor expliciet de groepen 8. En tot
slot gaan we weer in samenwerking met verschillende
organisaties onder regie van de bibliotheek aan de
slag met een wel heel bijzonder aanbod. Een aanbod
wat alles te maken heeft met het rampjaar 1672. Een
ongelofelijke periode in onze geschiedenis. Wat ons
betreft een must voor de groepen 7 en 8.

let op Cultuurpalet is op vakantie
In de maanden juni en juli zijn er nog activiteiten. Voor de workshop edelsmeden staan er nog
een aantal ingeroosterd en er staan nog activiteiten door CmK op de rol. Fatima van Parkvilla is
voor die workshops en CmK jullie contactpersoon, wij zijn er niet. Dus vragen of andere zaken
bel met Cultuurcentrum Parkvilla 0172 493737 of mail naar Fatima Koote fatima@parkvilla.nl.
Eerste week juli voordat jullie met vakantie gaan is Cultuurpalet weer terug. We gaan dan hard
aan de slag met het nieuwe programma en de website. Als jullie op school komen hebben jullie
twee weken de tijd om in te schrijven.
Met plezier en tevreden kijk ik terug op het afgelopen schoolseizoen. Wat mogen we blij zijn met
de unieke samenwerking tussen de diverse schoolorganisaties. Duizenden leerlingen hebben
genoten en geleerd van het aanbod; keramiek, edelsmeden, etsen, prachtige theater
voorstellingen Tovenaar van Oz, Flamenco Vamos!, De vreemde vogel, De Hermannen, Waar is
mijn schoen?, De verhaler Arjen Siebel en natuurlijk aan het begin van het jaar de oorkonde
Limes in Museumpark Archeon. De CmK workshops op school.
Zowel het onderwijs als de culturele sector hebben het niet makkelijk gehad. Maar met
doorzettings vermogen, improvisatie vanuit onderwijs en het culturele veld is het al met al aardig
gelukt. Het was een mooie bijdrage aan kunst en cultuureducatie, erfgoed én, niet onbelangrijk,
alle leerlingen is de kans geboden tijdens hun lagere schoolperiode kennis te maken met kunst
en cultuur. Complimenten aan jullie allemaal.
Ik kijk alweer uit naar het volgend schoolseizoen en wens jullie een heerlijke vakantie toe en zie
jullie graag weer in het nieuwe schoolseizoen.
Cees Verboom
Directeur Het Cultuurpalet

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.

