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De mogelijkheid om jezelf 
creatief te ontwikkelen, dat 
willen wij iedere leerling kunnen 
bieden. Iemand zijn fascinatie 
kan ook heel goed in andere 
vakgebieden liggen. Door 
samenhang te zoeken tussen 
verschillende vakgebieden en 
kunst, kunnen we de leerlingen 
en hun creativiteit nog beter 
bereiken. We nemen ze mee in 
een creatief proces en laten ze 
zelf experimenteren en maken.

Dit schooljaar kijken we met 
Kleinkunstig breder tegen 
kunst en cultuur aan. We 
trekken kunsteducatie naar de 
belevingswereld van jongeren 
toe door op zoek te gaan naar 
vakoverstijgend werken in onze 
nieuwe workshops. Zo lanceren 
we de workshop Mixed Reality 
waar leerlingen hologrammen 
bouwen met de Hololens. 

Een nieuwe technologie die 
ingewikkeld lijkt, maar door 
ons werkbaar gemaakt voor 
jongeren. Handen uit de 
mouwen en experimenteren, 
met de gaafste resultaten tot 
gevolg!

Wij zoeken in onze workshops 
naar actualiteit en authenticiteit. 
Iedere leerling is uniek en hoort 
erbij en wij dagen ze uit zichzelf 
te verrassen.

Plezier in creativiteit, daar gaan 
we voor!

Albert Barth
Directeur

Actualiteit en authenticiteit
Het cultuuraanbod van 2018/19
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Een dag vol creativiteit, dat is 
de Cultuurdag. Actie en reactie, 
onderzoeken en kennismaken met 
nieuwe technologieën. Kunst- en 
cultuureducatie was nog nooit zo 
veelzijdig!

In de afgelopen jaren merken 
we dat de Cultuurdagen steeds 
gevarieerder gekozen worden door 
scholen. Dit loopt natuurlijk samen 
met de steeds meer variërende 
interesses van leerlingen. Het gaat 
niet langer alleen om het maken 
van een creatief product, maar 
ook om het plezier in het creatieve 
proces. Nieuwsgierigheid en 
ontdekken voeren de boventoon! 
Maar ook fysieke workshops 
waarbij leerlingen er op los kunnen 
improviseren blijven populair. Zo 
blijven Theatersport, Capoeira 
en Djembé onmisbaar tijdens 
een Cultuurdag. De kern van alle 

Plezier in creativiteit

workshops blijft daarbij hetzelfde: 
plezier beleven aan kunst en daarbij 
jongeren inspireren.

Geen gedoe 
Veel docenten lopen er tegenaan: 
tijd vinden om zo’n Cultuurdag te 
organiseren naast het docent zijn. 
Wij pakken het werk graag van je 
aan! Een van onze accountmanagers 
komt langs om te luisteren naar jullie 
ideeën. Op basis daarvan gaan 
wij aan de slag en organiseren de 
dag van A tot Z: we regelen een 
online inschrijving, maken roosters, 
presentielijsten en draaiboeken. 
Op de Cultuurdag zelf regelen wij 
vanuit ons team een coördinator. 
Het enige dat jij hoeft te regelen zijn 
de lokalen en een paar praktische 
zaken, zoals wificodes en water. Zo 
hopen we werk uit handen te nemen 
en tijd voor je vrij te maken voor de 
echt leuke dingen.

Een veelzijdige Cultuurdag op school

Cultuurdag
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1 ...komt bij jou op school 
langs om persoonlijk kennis te 
maken.

2 ...regelt en organiseert alles 
rondom de Cultuurdag.

3 ...heeft een uitgebreid 
aanbod.

4 ...komt met een coördinator 
op locatie tijdens de dag zelf.

5 ...zorgt voor een mooi 
promotiepakket.

Kleinkunstig...
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Ontdekken en maken
Creatieve workshops voor ieder leerjaar

Festivals zijn helemaal van deze 
tijd; er is veel te ontdekken, te 
maken, te zien, te luisteren, en 
bovendien iets wat je met elkaar 
beleeft. Allemaal facetten waarmee 
Kleinkunstig tegen kunsteducatie 
aankijkt. Het workshopaanbod 
moet voor iedere leerling van elk 
leerniveau deze ervaring kunnen 
geven. Een combinatie tussen de 
meest innovatieve technologieën 
zoals de in 3D geprinte Protopipers, 
bijzondere ambachten zoals etsen 
of urban workshops zoals graffiti.

Kennismaken met verschillende 
kunstvormen is belangrijk voor 
het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden, creatief denken en 
daagt uit tot het maken van werk 
dat prikkelt.

Kunst geeft je een andere kijk 
op de wereld en jouw omgeving 
en is daarom niet los te zien van 
de samenleving. Ook dat wil 
Kleinkunstig leerlingen laten 
ervaren in hun workshops, zoals bij 
de workshop Social Design.
 
Het ontdekken gaat natuurlijk 
ook over het doen. Bewegen 
met Stage Fight, Free Running of 
Schimmenspel. Zelf aan de slag 
met acteren, filmen en monteren. 
Zo nemen we jouw leerlingen 
mee in ons enthousiasme over de 
verschillende vormen van kunst, 
waarbij ze uitdagen hun grenzen te 
verleggen.

Workshops



05

Literatuur

Blackout Poetry
Blog schrijven 
Column schrijven 
(Maga)zine maken 
Poetry Slam 
Serieuze Satire 

Circus 

Acrobatiek
Allround Circus
Ballon modeleren
Goochelen
Jongleren

Theater

Filmacteren
Presenteren
Schimmenspel
Slapstick
Stage Fight
Theatersoap
Theatersport

Digitale media

Animatie
Augmented Reality
Filmtechnieken
Fotografie
How-to-video’s maken
Hololens
Vloggen
Virtual Reality

Dans

Battle Dance
Breakdance
Capoeira
Choreografie
Free Running
Hiphopdance
Moderne dans
Stepdance
Streetdance

Beeldend 

3D printer pen tekenen
3D printen
Cartoontekenen
Etsen
Graffiti (stencil)
Graffiti (tags)
Grime
Handlettering
Illustratie
Monotype Design
Protopiper
Reactiebaan
Social Design
Zeefdrukken

Muziek

Cajon
Componeren
DJ-Techniek
Djembé
Flowkaal
Gospel
Musical zingen
Rap
Ringtone maken
Slagwerk
Songwriting
Sound Design
Spoken Word
Streetbeats
Studio Basics
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Mixed Reality: de Hololens
Een kijkje kunnen nemen in de 
toekomst is dichterbij dan je 
denkt. Met de Hololens kun je een 
hologram bekijken in de echte 
ruimte waar je staat. Wat dacht 
je van chemische reacties tussen 
moleculen of een levensgrote 
dinosaurus in de klas. 

Tijdens de workshop Hololens  
maken de leerlingen kennis met 
de scheidslijn tussen een virtuele 
wereld en de echte wereld. Met een 
HoloLens – een semi-transparante 
bril – bouwen zij zelf een wereld vol 
hologrammen. Daarnaast animeren 
de leerlingen een virtuele wereld op 
de computer, om deze vervolgens 
in 360 graden te kunnen bekijken 
met Virtual Reality brillen.

Zeefdrukken
Jouw eigen ontwerp kunnen 
drukken op kleding, hout of 
papier. Zeefdrukken is een 
bijzondere techniek waarbij je 
de handen uit de mouwen moet 
steken. Leerlingen weten vaak 
niet dat veel van de tekeningen 

op hun kleding worden gedrukt 
met deze techniek. Wij leren 
het ze! Ze maken hun eigen 
ontwerpen en meerdere 
afdrukken. De resultaten zijn 
uniek! 

Vloggen
Vloggen is het nieuwe Bloggen. 
Tijdens de workshop Vloggen 
leren de leerlingen alle 
technieken die komen kijken bij 
het maken van een simpele korte 
film, waarbij de focus ligt op het 
vertellen van een eigen verhaal 
voor de camera. Hoe houd je de 
aandacht van de kijker vast?

Free Running
The Art of Motion, zo wordt Free 
Running ook wel genoemd. De 
leerlingen ervaren de cultuur van 
het free runnen, een moderne 
manier om jezelf fysiek te uiten. 
Tijdens de workshop worden 
obstakels gezien als uitdagingen 
met spectaculaire bewegingen 
als resultaat. De omgeving als 
speelplaats!

0606
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muzikaal, open en eerlijk. 
Deze interactieve voorstelling 
zit vol met spel, actie en live 
muziek. Als publiek bepalen de 
leerlingen welke wending het 
verhaal neemt. Onderuit zakken 
is er niet bij.

East Side Crew
De East Side Crew steelt de 
show met deze bijzondere 
voorstelling. De spelers vertellen 
het verhaal van de Hip-Hop, 
doormiddel van rap, dans en 
beatboxing. Het publiek wordt 
in tweeën gedeeld en er worden 
teamcaptains en juryleden 
uitgekozen. Dit alles mondt uit in 
een show die gebruik maakt van 
de skills van de leerlingen.

Maak je dromen waar
Een achtbaan vol verrassingen, 
emoties en humor. Zo brengt Jo 

Een voorstelling op school 
speciaal ontwikkeld voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
is net even wat anders dan een 
voorstelling in de schouwburg. 
Onze voorstellingen zetten 
humor bovenaan en vertrekken 
vanuit een actueel thema. Ze 
zijn goed te combineren met 
een Cultuurdag of workshops. 

#LIFEGOALS
Het halen van je diploma komt 
steeds dichterbij en je moet 
gaan nadenken over wat je 
wilt studeren. Stel, je ziet jouw 
toekomst al voor je maar een 
andere te gekke kans komt 
langs. Als je moet kiezen, wat 
zou dan het allerbelangrijkste 
in jouw leven zijn? Welke droom 
weegt het zwaarst? Deze vragen 
komen de spelers van #lifegoals 
tegen. De voorstelling is 

Verrassende en eigentijdse 
voorstellingen
Een complete theatervoorstelling op school

Voorstellingen



De Rijck zijn voorstelling waarin 
hij raadt geeft over dromen. De 
hele zaal wordt betrokken bij 
deze cabaretvoorstelling. Jo 
vraagt leerlingen mee te helpen 
op het podium, uiteraard met 
respect. De jongeren blijven het 
uitgangspunt van het verhaal.

Multiple Choice
Het eindexamenjaar kent 
vele gezichten. En wat ga je 
precies doen na het examen? 
De interactieve muziektheater- 
voorstelling Multiple Choice 
gaat over het examen, studeren 
en de grote levensvragen van 
jongeren. Het karakter van de 
voorstelling is vrolijk en snel, 
door de combinatie van spel, 
live muziek en filmfragmenten. 

Stantepé
De spelers van Stantepé 
maken educatieve improvisatie 
voorstellingen. Met Kleinkunstig 
spelen ze “Waar ben jij nou 
helemaal mee bezig?” en 
“Social Mania”. Ze werken met 
verhalen van het publiek en 
verwerken deze ter plekke in 
hun voorstelling.
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Voorstellingen
#LIFEGOALS
East Side Crew
Maak je dromen waar
Multiple Choice
Stantepé



vormgegeven. Met deze 
voorstelling gaan de leerlingen 
aan het einde van de dag zelf ‘het 
podium op’.

Live magazine maken
De leerlingen vormen een 
tijdschriftredactie en maken een 
Live Magazine. Ze worden in 
groepen gedeeld met een eigen 
taak, bijvoorbeeld illustratie, 
fotografie of de tekstredactie. 
Het magazine dat gemaakt wordt 

Naar een groter eindproduct 
toewerken met elkaar, daarvoor 
bieden wij onze speciale 
dagprojecten. De leerlingen gaan 
meer de verdieping in tijdens 
deze workshops. Het resultaat is 
houdbaar en uniek!

Het podium op!
Binnen een dag een unieke 
voorstelling op de planken, waar 
iedere leerling in meedraait. 
Leerlingen volgen tenminste 
twee workshops in twee 
verschillende podiumdisciplines. 
De verschillende scènes worden 
vervolgens samen met de 
regisseurs van Kleinkunstig 

Dagprojecten met 
uitdaging
Verdiepende 
workshops 
op maat

Dagprojecten
3D Printer Pen animatie
Het podium op!
Lipdub
Live magazine maken
Theatersportbattle
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Dagprojecten
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brengt verslag uit van diezelfde 
dag! Het allergaafste is om dit 
dagproject parallel te laten 
lopen aan een Cultuurdag. Het 
magazine is uiteindelijk digitaal 
en gedrukt beschikbaar.

Theatersportbattle
Theater in een competitief 
jasje! Theatersport is een 
laagdrempelige vorm van 

improvisatietheater waarbij teams 
punten kunnen scoren. Leerlingen 
volgen een of meerdere 
workshoprondes waarin ze kennis 
maken met theaterspel, snelheid 
en samenwerken. De dag wordt 
gezamenlijk afgesloten met een 
battle.



Doordat de accountmanagers zich 
volledig richten op het contact 
met scholen binnen hun regio, 
hebben we veel kennis van wat er 
lokaal speelt. Wil je een keer verder 
kennismaken en de mogelijkheden 
bespreken? We komen graag 
vrijblijvend op bezoek!

Bij Kleinkunstig werken vier account- 
managers, die contactpersoon 
zijn voor elk hun eigen regio. 
Daarnaast is er een team van 
producenten dat elk detail afstemt 
met onze workshopleiders. Dit 
zijn er inmiddels al 200 door heel 
Nederland!

Een afspraak inplannen?

Evelien Siekerman
evelien@kleinkunstig.nl
06-36036955
Primair Onderwijs in
heel Nederland

Fleur Zuidhoek-de Groot 
fleur@kleinkunstig.nl
06-159538427
Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en 
Flevoland

Sjoerd Berendsen
sjoerd@kleinkunstig.nl
06-40932057
Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg

Onze accountmanagers komen graag langs
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Sarah Evers
sarah@kleinkunstig.nl
06-40844259
Utrecht, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland



Waarom Kleinkunstig?

We werken op locatie in 
heel Nederland

Voor één klas of voor een 
hele school

13 jaar ervaring in het 
voortgezet onderwijs

Vernieuwend en 
up-to-date aanbod

Kennismaken? Wij komen 
graag langs!



Wij accepteren


