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Praktische
informatie
Volg je dromen,
Zij weten de weg.

Leeftijd
Bij elke activiteit worden leeftijdsadviezen gegeven. Houd dit goed in de gaten.
Het is de verantwoordelijkheid van de
ouder om te bepalen of een activiteit
geschikt is voor zijn of haar kind.

Deze herfstvakantie
worden jonge cultuurbarbaren uitgedaagd
om tijdens het festival
te ontdekken wat hun
dromen en talenten zijn
en hoe ze deze kunnen
waarmaken!

Wijzigingen
Eventuele wijzigingen in het
programma worden gecommuniceerd via
de website en via onze social media kanalen. Iedereen die een ticket heeft besteld
voor een activiteit waar een wijziging
voor is, ontvangt een bericht per e-mail.

Kaartverkoop

Buitenschoolse Opvang

De kaartverkoop verloopt online via
www.cultuurbarbaren.com. Ook voor
gratis activiteiten heb je een reservering nodig. Je kunt geen kaarten kopen
aan de deur. Als tickets via de organiserende instelling geboekt worden, dan
wordt dit vermeld op de website. Is er
geen plek meer, snuffel dan eens rond
om te zien wat er nog meer georganiseerd wordt.

Ga je met de kinderen van jouw BSO
in de herfstvakantie op stap? We
vinden het superleuk als je langskomt
bij Cultuurbarbaren! Omdat je waarschijnlijk met een groep komt, is het
handig om direct contact op te nemen
met ons. Dan kunnen we bijvoorbeeld
een heel tijdslot reserveren voor jouw
groep. Je kunt hierover mailen naar
productie@cultuurbarbaren.com.
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Schrijf je in
voor een
cursus

Plezier gehad bij
onze workshops?
Altijd wat leuks te doen bij

www.vak-delft.nl
Dans • Theater • Zang • Muziek • Musical • Beeldende kunst

Fringe 4 Kids in Cultuurhuis Delft
Publiekswinnaar DION gaat de wijk in!
Dit najaar brengen we de Delftse publiekswinnaar van 2019, illusionist Dion van Rijt, naar
de wijk. Delft Fringe Festival is van oorsprong een
festival in de binnenstad van Delft. Omdat we het
belangrijk vinden om ook inwoners uit andere
wijken bij het festival te betrekken, beweegt het
Delft Fringe Festival zich de komende jaren ook
buiten de binnenstad.

Op 3 en 4 november speelt hij bij de twee locaties
van Cultuurhuis Delft. Zo kunnen ook kinderen
die niet in de binnenstad wonen, laagdrempelig
kennismaken met podiumkunsten. Wil jij er ook
bij zijn? Voor de optredens bij Cultuurhuis Delft
kun je je binnenkort aanmelden. Houd hiervoor de
socials en websites van Cultuurhuis Delft en Delft
Fringe Festival in de gaten.

Delft Fringe Festival

Fringe 4 Kids in Cultuurhuis Delft
3 & 4 november 2021

Kennismaken met
de natuur ?

Meld je nu aan
voor een tuintje
Je krijgt een eigen tuintje en je leert van alles over de natuur.
Zelf groente en bloemen zaaien, verzorgen en onbespoten oogst
mee naar huis nemen. Verder zijn er allerlei leuke activiteiten
die met tuinieren te maken hebben.
Zit je op de basisschool in groep 4 t/m 8 en heb je zin om van
april tot oktober na schooltijd 1½ uur op de tuin te komen? Het
kost €55 per seizoen. Kijk op de website welke van de 4 tuinen
voor jou dichtbij is en geef je op voor 30 maart!

www.kindertuinendelft.nl

De dromen van
Theo Jansen
De Delftse kunstenaar Theo Jansen
is wereldberoemd geworden met zijn
Strandbeesten. Je kent ze vast wel! Een
strandbeest is een kunstwerk gemaakt
van pvc-buizen. Ze komen tot leven op
het strand door de zeewind. Maar wilde
Theo eigenlijk altijd al kunstenaar worden? En zijn de dromen die hij had als
kind wel uitgekomen? Cultuurbarbaren
was benieuwd en vroeg Theo naar zijn
dromen!

we altijd: “Volg je dromen, zij weten
de weg”. Heb je nu je volwassen bent
eigenlijk nog een droom?

Beste Theo, tijdens het festival
Cultuurbarbaren worden kinderen dit
jaar uitgedaagd om te ontdekken wat
hun dromen en talenten zijn. Weet jij nog
wat je wilde worden toen je kind was?

Wat klinkt het fijn dat jij je dromen
leeft! Heb je nog tips voor onze jonge
Cultuurbarbaren om hun dromen uit
te laten komen?

Nee, ik heb geen droom. Ik leef in een
droom. ‘s Morgens stap ik op mijn fiets om
naar mijn werk te gaan. Op het strand!
Heerlijk. Ik kan me geen beter leven
voorstellen. Mijn jeugddromen zijn niet
uitgekomen. Gelukkig maar, want wat er
voor in de plaats kwam was veel beter.

Ja, ik wilde piloot worden. En het is maar
goed dat dat niet gelukt is. Mijn ogen
waren niet goed genoeg. En nu heb ik een
ontzettende hekel aan vliegvelden. De
hele sfeer om het vliegen heen staat me
tegen. Bovendien schijnt het boring te zijn
zoveel in de lucht. Ik houd nog steeds van
vliegen maar dan met een parapente.

Ja. Je moet niet dromen. Of nee.... je
mag wel dromen, maar je moet niet al
te teleurgesteld zijn als je droom niet
uitkomt. Sta open open voor datgene wat
zich aandient. En ga erop in. Ik had nooit
kunnen bedenken dat ik kunstenaar zou
worden. De mooiste dromen zijn de dromen waar je je niet bewust van bent. Kijk
vooral om je heen en zie je kansen.

Wow, paragliding, dat is wel heel erg
gaaf! Bij Cultuurbarbaren zeggen

Bedankt voor dit mooie gesprek Theo.
We wensen dat je altijd je droom mag leven!
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Activiteiten

Ervaar het gevoel van achter de draaitafels staan en leer de basistechnieken
van het DJ-vak. Natuurlijk is er ook
genoeg tijd om te oefenen. Dit alles op
professionele apparatuur in één van de
tofste clubs van Delft!

Botanische Tuin
Poortlandlein 6

Natuurtalenten gezocht!
Data: 20, 21, 22, 23, 24 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50

De Bonte Bouwplaats
@Abtswoude Bloeit

Aart van der Leeuwlaan 332
Bouw je droombaan met LEGO
Cultuurbarbaar of niet, lekker bezig zijn
in de natuur is altijd leuk! Dus kom lekker
knutselen met natuurmaterialen. Wat
gaan we maken? Vogelhapjes, een supergaaf insectenhotel of je eigen lipbalsem.
Versier een Halloweenpompoen of verzamel zaden van verschillende planten.
Data: 18, 19, 20, 21, 22 oktober
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar
Kosten: € 6,- per kind.
Volwassenen betalen de normale entree.

Ciccionina
Kromstraat 24
DJ-Academy

In deze workshop ga jij je droombaan
uitbeelden met LEGO. Word jij piloot,
tuinarchitect of arts in het ziekenhuis?
Open je een schoenenwinkel met de
mooiste sneakers of reis je naar Mars
om daar onderzoek te gaan doen. Bouw
je eigen droom met een grote berg
kleurrijke blokjes!
Datum: 23 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: € 8,-

Wie heeft er niet de droom om de
nieuwe Martin Garrix te worden?!
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Break? Peanuts!

De VAK
@OPEN

Vesteplein 100
Altijd blijven dromen

Met een beetje glitter en wat fantasie,
vul je elke dag met liefde en magie. Wij
blijven altijd dromen. Zing en dans mee
op het lied ‘Altijd blijven dromen’ van K3.

Zie jij dadelijk de wereld ondersteboven? Of draai jij straks als een malle
over de dansvloer? Daag jezelf uit en
leer de coolste moves op breakdancemuziek tijdens Break!

Datum: 18 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: € 7,50

Datum: 19 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: € 7,50

Zing en dans met
de Addams Family

Word een echte Bgirl of Bboy

Ieders favoriete spookfamilie is terug!
De Addams Family gaat op avontuur en
is in Delft. Met hun eigen herkenbare
liedje weet iedereen dat ze er zijn! Word
ook een Addams! Zing met ze mee en
maak een snappy dans.

De stoerste en leukste workshop voor
iedereen die niet stil kan zitten. Turtle
freeze, knee spin en legswipe? Ontdek
jouw move op de beste beats.

Datum: 18 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50

Datum: 19 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50
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Sing along

Welk dier brengt jou geluk?

Van samen zingen word je vrolijk en
krijg je energie. Zing met ons mee! Met
zijn allen zingen we liedjes over dromen, vriendschap en lef op het podium
in OPEN.

Draag jouw geluksdier altijd bij je
voor geluksmomenten. In de workshop
edelsmeden teken je het dier en zaag je
het daarna uit in ‘zilver’. Tot slot maak
je er een hanger van voor aan jouw tas,
mobiel of ketting.

Datum: 20 oktober
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: gratis

Datum: 21 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50

Maak jouw droomdier

Maak je eigen nieuws

Als jij jouw lievelingsdier mocht ontwerpen, wat zou het dan worden? Een
kat met olifantenoren? Een muis met
vleugels? Teken jouw droomdier en
maak het in de workshop edelsmeden
van ‘zilver’draad.

Hoe zou de voorpagina van de krant eruit
zien als jij hem maakte? Vrolijker? Meer
kleuren? Jij mag het zeggen. We kijken
eerst naar het werk van kunstenaar
Floriaan Went en gaan dan aan de slag!
Datum: 22 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar (10:00 - 11:00 uur)
+ 8 t/m 12 jaar (11:00 - 12:00 uur)
Kosten: € 7,50

Datum: 21 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: € 7,50
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voor, doet een popcorn-proefje en nog
meer leuke verrassingen.

Frozen dance

Datum: 22 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: gratis
Knikkerbaan
(OPEN)

Trek je mooiste Elsajurk, Olafpak of
andere feestelijke outfit aan en laat het
los, laat het gaan! Je leert dansen op de
liedjes uit de film. En natuurlijk mag je
lekker meezingen.

Een reusachtige knikkerbaan op de
Wegisweg (de jeugdafdeling voor
6 - 9 jaar) biedt eindeloos vermaak voor
jong en oud.

Datum: 23 oktober
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Kosten: € 7,50

Datum: elke dag
Leeftijd: alle leeftijden
Kosten: gratis

DOK Centrum
@OPEN

Breaking + Music
van House of Styles
(Voorhof)

Vesteplein 100

DOK Voorhof
Duke Ellingtonstraat 203
Bob Popcorn
(OPEN)

Zie jij de wereld ondersteboven? Of
draai jij straks als een malle over de
dansvloer? Daag jezelf uit en leer de
coolste moves tijdens de Breaking
workshop. Met Breaking music van
T-bone van House of Styles!
Schrijfster Maranke Rinck geeft een
echt Bob Popcorn feestje: ze vertelt
over de boeken en het idee om over
popcorn te schrijven, ze leest een stukje

Datum: 20 en 22 oktober
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Kosten: gratis
11

Bakker Muffin
(OPEN en Voorhof)

Expositieruimte 38cc
Papenstraat 5
De poppen van Klaas Rommelaere

Voorlezen! Wat een feest is dat. En zeker
bij DOK, want we maken er een heel
leuke ochtend van met het boek ‘Bakker
Muffin’ van Sam Loman. Dit vrolijke
boek gaat over beroepen en talenten
ontdekken. Maar ook over lekkere bosbessenpoezenmuffins. We lezen zowel in
DOK Centrum als DOK Voorhof.

Een stoet reusachtige poppen bevolken
de ruimte van 38CC. Ze zijn gemaakt
door de kunstenaar Klaas Rommelaere.
Hij verkent via de poppen zijn eigen
verleden en toekomst en bouwt met hen
een paralelle wereld, een eigen universum. Via een speurtocht ontdek je hier
alles over.

Datum: 19 oktober
Leeftijd: 2 t/m 4 jaar
Kosten: gratis

Data: 20, 21, 22, 23 en 24 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: gratis

Dromer
(OPEN en Voorhof)

Filmhuis Lumen
Doelenplein 5
Anansi

Het boek ‘Dromer’ van Mark
Jansen is het prentenboek van de
Kinderboekenweek 2021. Over denkers,
doeners en dromers. Wat wil iedereen
worden en wat als je dat nog niet weet?
We lezen zowel in DOK Centrum als
DOK Voorhof.

De sprookjes uit Afrika van de
spin Anansi zijn megaberoemd in
Suriname, De Antillen, West-Afrika en
het zuiden van Amerika, maar vreemd
genoeg minder bekend in Nederland en
de rest van Europa. De animaties zijn

Data: 20 en 22 oktober
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar
Kosten: gratis
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grappig en hebben een mooie boodschap: ‘Wie niet sterk of groot is,
moet slim zijn.’

kans maakt om toegelaten te worden op
een privéschool.
Data: 19 en 20 oktober
Leeftijd: Vanaf 8 jaar
Kosten: € 6,50

Data: 18, 20 en 21 oktober
Leeftijd: Vanaf 4 jaar
Kosten: € 6,50

Kinderen van gescheiden ouders
Wonderlijke werelden

Hoe is het om gescheiden ouders te
hebben? Waarmee worstelen kinderen
van gescheiden ouders? En kunnen de
kinderen zich hierin herkennen? Het
kijken van deze vier documentaires
helpt kinderen kritisch te kijken, hun
mening te vormen en verruimt hun blik
op de wereld.

De films in deze compilatie laten bijzondere en verbazingwekkende werelden
zien, die heel anders zijn dan de onze.
Maar ook tonen ze hoe wonderlijk de
wereld om ons heen kan zijn. Thema’s:
de wereld om ons heen, jezelf zijn,
vriendschap en de natuur.

Datum: 22 oktober
Leeftijd: Vanaf 9 jaar
Kosten: € 6,50

Data: 18, 19 en 21 oktober
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Kosten: € 6,50

Historisch Joris

Mijn leven is een circus

Sint Jorisweg 2
De pinguïn die wilde leren
vliegen

De 12-jarige Laura is geboren in een
circusfamilie en trekt al bijna haar hele
leven rond met haar vader, Bill, die als
clown optreedt. Laura verlangt echter
naar een minder hectisch leven, en die
droom lijkt uit te komen wanneer ze

Timmy de Pinguïn woont op de Zuidpool.
Op een dag ziet hij boven zijn hoofd de
vogels vliegen. Dat kan ik ook, denkt hij:
ik heb toch vleugels? Na dit verhaal over
‘worden wat je wil’ gaan de kinderen zelf
13

met attributen hun eigen kleine verhaaltjes verzinnen en meteen uitvoeren.

mensen bij komen? Kijk maar eens op
Youtube onder ‘Flashmob’ en bedenk
dat jij ook in zo’n dans kan schitteren!
Oefen mee in de danszaal en dans aan
het einde van de dag een flashmob op
de Markt! Ook voor ouders.

Data: 18 en 19 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: gratis

Datum: 20 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,-

Rondleiding psychiatriemuseum

Madame de Berry
Voorstraat 13a
Het verborgen huis

Kom maar eens kijken in het museum,
dan kan je zien en meemaken hoe het er
vroeger aan toeging. De directeur, de
dokter en de zuster die er 100 jaar geleden werkten vertellen mooie verhalen
en laten heel bijzondere voorwerpen
zien. Ook zij volgden hun dromen en
zijn geworden wie ze nu zijn.
Data: 18 en 19 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: gratis

LA Dansstudio
Voorstraat 64
Flashmob beroependans

Madame de Berry neemt je mee op een
reis door droom en werkelijkheid. In
dit futuristische sprookje reis je door
het Verborgen Huis van Madame de
Berry. De suppoost ziet erop toe dat je
niet verdwaalt in het doolhof van tijd
en ruimte waar.... dromen mag, dromen
moet, zwart en bitter, zoet en witter...
Datum: 23 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50

Ken je die filmpjes waarin één iemand
begint met dansen en er steeds meer
14

Molen de Roos

kopen in de winkel, dus moesten ze
de verf zelf maken. Op de zolder van
het museum leer jij zelf verf maken
met pigment, water en eidooier. En als
er genoeg kleurtjes zijn gaan we die
gebruiken om een schilderij te maken.

Phoenixstraat 111
Ga op zoek naar de molenaar
(in jezelf)

Data: 18, 19, 20, 21 en 22 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: € 5,-

Museum Prinsenhof
Sint Agathaplein 1
Hallo Hugo!

Als echte cultuurbarbaar kom je natuurlijk een kijkje nemen in Molen de Roos,
de enige nog werkende korenmolen in
Delft! We beginnen bij de molentuin
en gaan daarna de molen in: durf jij de
smalle hoge trappen te beklimmen, op
zoek naar de molenaar?
Data: 18, 19 en 22 oktober
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: kids € 2,- | volwassenen € 4,50

Museum
Paul Tetar van Elven

Maak kennis met de beroemde
Delftenaar Hugo de Groot. Hij was
een wonderkind, schrijver, rechtsgeleerde, advocaat en diplomaat. Ga met
een expert op ontdekkingstocht in het
museum en vind de befaamde boekenkist en zijn portret. Ook leer je sierlijk
schrijven met een penseelstift, maak
je een gedicht en kan je jouw envelop
sluiten met een lakzegel.

Koornmarkt 67
Word jij misschien een
kunstenaar?

Data: 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 en 24 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: € 6,-

In de tijd van schilders als Rembrandt
konden ze geen potten of tubes verf
15

Prinsenkwartier

Beerdiertjes
Science Centre Delft

Sint Agathaplein 4
Mobiel fotograferen

Beerdiertjes zijn de beste overlevers van
het dierenrijk. Ze zijn microscopisch
klein, kunnen tegen extreme hitte, kou,
droogte, overstroming en straling. Ze
kunnen zelfs, zonder bescherming,
meer dan 10 dagen in de ruimte overleven! Bij deze workshop leer je precies
hoe een microscoop werkt.

Droom je ervan fotograaf te worden?
Of wil je gewoon mooie foto’s met je
mobiel maken? Fotograaf Roel de Oude
legt uit waar je op moet letten. Daarna
ga je met een opdracht fotograferen
rond het Agathaplein.
Data: 19, 22 en 23 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 7,50

Data: 20, 23 en 24 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,50

Ozobot
Science Centre Delft

Rietveld Theater
Rietveld 49
De Kleine Prins
Theatergroep Houtjetouwtje

Als ingenieur werk je aan de kleine
Ozobotrobot. De kleine Ozobot kan
meer dan je denkt! Met jouw hulp kan
hij ontsnappen uit doolhoven, een aantal trucjes doen en een route afleggen.
Leer programmeren met kleurcodes en
loods jouw Ozobot over een vliegveld.
Een vliegtuig stort neer in de woestijn
en de piloot kijkt recht in de ogen van
de Kleine Prins, die hem vraagt: “Toe,
teken een schaap voor me?” Zo start

Data: 20, 23 en 24 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,50
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een reis met de Kleine Prins door een
wondere wereld.

#JUGGLER
David Severins

Datum: 17 oktober
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Kosten: vanaf € 7,Circus Orpheus
Theatergroep Dolle Maandag

Sinds jaar en dag klimt jongleur David
Severins met een flinke dosis energie en bewijsdrang het podium op.
Spectaculair en komisch!
Wonen in een paleis, zwemmen in geld,
de baas zijn over alles en iedereen...
wie wil dat nou niet? Nou, kroonprins
Orpheus niet. Hij moet van z’n vader
koning worden, maar hij trekt liever de
wereld rond met z’n circus.

Datum: 23 oktober
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 9,50
Nachtfantasten
Theatergroep Knars

Datum: 20 oktober
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Kosten: vanaf € 7,Dans & Grietje

Vier de herfstvakantie met Dans
& Grietje. Kom dansen op de swingende disco door DJ Saunder en maak
prachtige knutsels. Met een vrolijke
verrassingsworkshop!

Abel en Krijn logeren voor het eerst bij
opa en oma op zolder. Zodra het licht uitgaat, komt de kamer tot leven en komen
ze in een wereld waarin alles kan. Duik
in een lichtgevende nacht voor waanzinnige avonturen in het donker.

Datum: 21 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: vanaf € 4,50

Datum: 24 oktober
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Kosten: vanaf € 7,17

Royal Delft Museum

kleurrijke, stoere, gekke of glitterende
kleren! Als je de rinkelbel hoort ga je
bij het kostuum staan dat je het leukste
vindt. Je wordt gestyled en en we doen
dan een fun fotoshoot! Je krijgt een
prachtige print mee!

Rotterdamseweg 196
Ontdek de fabriek

Data: 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 en 24 oktober
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: gratis | Volwassenen € 8,-

Suzanne Vissers

@Museumhuis van Meerten

Ga met een expert en de nieuwe kinderaudiotour op ontdekkingstocht in
het museum en leer op een interactieve
manier het museum kennen. Daarna
krijg je tekenles van een meesterschilder. Leer met unieke ontwerpen hoe
je zelfs met alleen de kleur blauw een
mooie tekening kunt maken.

Oude Delft 199
In de wolken

Data: 16, 20, 21 en 22 oktober
Leeftijd: 5 t/m 13 jaar
Kosten: € 7,Volwassenen betalen de normale entree.

Something Extra
Oude Langedijk 36
Worden wat je wil
Wanneer ben jij écht in de wolken?
En waar droom je van? Tijdens deze
theaterworkshop maak je in één uur tijd
een voorstelling over dromen en geluk.
Je leert hoe een idee vorm krijgt op het
podium en speelt daarna de sterren
van de hemel!
Data: 18 & 19 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: €5,-

In de Pop-up Studio’s van Something
Extra zie je overal rekken met
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Circusspeelplaats
CircusKabel

Theater de Veste
Vesteplein 1
Flamenco Fluisterstad
Simone de Jong

Oefen onder begeleiding van de
trainers van CircusKabel aan al je
circusskills. Jongleren, acrobatiek,
balanceren op het strakke koord of
een rondje lopen door het theater op
de grote bal? Of gooi jij die diabolo
tot het plafond? Kom het proberen!

Een meisje achtervolgt een spannend
geluid en komt terecht in een glimmende wereld vol mysterieuze klanken,
waar de dingen een eigen leven leiden.
Ze speelt, probeert uit en ontdekt de
geheimen achter de geluiden. Een muzikaal sprookje over de plek vinden waar
jij thuishoort.

Datum: 20 oktober
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 5,-

Datum: 24 oktober
Leeftijd: 2 t/m 6 jaar
Kosten vanaf: € 7,50

Vermeer Centrum

Lampje
Maas theater en dans

Voldersgracht 21
De Vermeertour

Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter, komt in een stormachtig
avontuur terecht. Alleen en verloren
ontmoet ze geheimzinnige zeewezens,
droevige kermisklanten en woeste piraten. En steeds overtreft ze zichzelf in
dapper, volhardend en liefdevol zijn.

Ontdek alles over de schilder Johannes
Vermeer. Hoe leefde hij? Hoe zag Delft
er toen uit? Wat heeft Vermeer allemaal geschilderd? Dit en nog veel meer.
En, als je wilt, mag je meedoen aan de
Vermeertour in kleding uit de tijd die je
op de schilderijen van Vermeer ziet.

Datum: 24 oktober
Leeftijd: 8 t/m 14 jaar
Kosten vanaf: € 12,50

Data: 18, 19, 20, 21 en 22 oktober
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: gratis
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cultuurbarbaren presenteert:

KUNST
is leuk!
Gonny Stuut ⬩ Lucy de Haas ⬩ Micha de Bie ⬩ Avi Lev ⬩ Jeroen Molenaar

cultuurbarbarencultuurbarbarencultuurbarbarencultuurbarbarencultuurbarbaren

SCAN!

Kunst en cultuur is niet alleen om naar
te kijken, maar ook om zelf te doen.
Daarom hebben vijf Delftse kunstenaars
elk een supergave opdracht bedacht,
waar je zelf mee aan de slag kunt.

Speciaal voor
Cultuurbarbaren!
Je kunt elke opdracht gemakkelijk thuis
maken, maar het is ook leuk om het met
je hele klas of BSO-groep te maken.
In dit boekje vind je een korte omschrijving en uitleg van de kunstopdrachten
.

Laat de kunstenaar
in jezelf los en volg
je eigen dromen!

Scan de QR-code voor meer tips
en tricks én persoonlijke video’s
van de kunstenaars zelf!
23
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Maak
je eigen
droomtooi
Kunstenares Gonny Stuut

E in d r

esult

aat

Gonn
y

Stuut

B e no

d ig d h

e den

Dromen zijn mooi, ze kunnen allerlei vormen en kleuren hebben. Er
gebeuren dingen die in het echt soms
helemaal niet kunnen. Met een grote
droomtooi op je hoofd wordt het
helemaal een feestje!

d ig d h

e den

⬩ Spullen om te versieren zoals
papier, pijpenragers, folie, veren,
rietjes, restmateriaal

B e no

Instructie stap voor stap
1. Knip een strook foam / matje iets
groter dan de omtrek van je hoofd
2. Versier de band
3. Maak de band rond zodat hij om je
hoofd past

Wat heb je nodig?
⬩ Een yogamatje/ isolatiemateriaal/
anti-slip matje
⬩ Een schaar, viltstiften, splitpennen,
tie-raps, dubbelzijdig tape

Kijk voor de uitgebreide instructie,
tips en instructievideo op de website
www.cultuurbarbaren.com!
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Teken een
Zentangle
dromenvanger

Instructie stap voor stap
1. Teken een circkel op het papier
2. Zet een stip in het midden van
de cirkel
3. Teken je eigen patronen in de cirkel
4. Versier de dromenvanger

Kunstenares Lucy de Haas
Zentangle-tekenen is het stap-voor-stap
tekenen van eenvoudige lijnen en vormen, die samen een mooi patroon vormen. Doordat je alle lijnen met de hand
tekent, zonder liniaal of gum, krijgt de
tekening een heel eigen karakter!

Kijk voor de uitgebreide instructie,
tips en instructievideo op de website
www.cultuurbarbaren.com!
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S c h et
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Wat heb je nodig?
⬩ Tekenpapier
⬩ Potlood, stift of pen
⬩ Een bordje of schoteltje
⬩ Spullen om te versieren zoals
verf, stiften, potloden, kraaltjes,
veertjes, etc.
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Maak
je eigen
lettertype

Wat heb je nodig?
⬩ Gekleurd vel papier en een groot wit
vel papier
⬩ Schaar en eventueel lijm
⬩ Iets om mee te schrijven en te kleuren

Kunstenaar Micha de Bie
Instructie stap voor stap
1. Knip 5 verschillende vormen uit het
gekleurde papier.
2. Bedenk nu een woord dat je zou
willen maken.
3. Maak met de 5 vormen de eerste
letter van het woord op het witte vel.
4. Als je tevreden bent met de letter,
trek dan met je potlood of pen de
letter om.
5. Herhaal stap 2, 3 en 4 totdat je alle
letters van het woord hebt gemaakt.
6. Nu het hele woord op het witte vel
staat kan je de letters inkleuren.

Al vroeg leer je hoe een bepaalde letter
eruit hoort te zien op school. Zo kan
iedereen lezen wat je schrijft. Maar
wist je dat je ook je eigen lettertype
kunt maken? Met vijf zelfgekozen
basisvormen maak je jouw eigen lettertype en schrijf je je eigen verhalen!

Mich

a de

Bie

Kijk voor de uitgebreide instructie,
tips en instructievideo op de website
www.cultuurbarbaren.com!

E in d r
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Maak
een droommobile

Voor
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S c h et
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Kunstenaar Avi Lev

Avi L
ev
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Versier en maak je eigen droommobile.
Maak hem net zo groot als de droom die
je wilt vangen! Let goed op de kleuren,
materialen en vormen die je gebruikt.
Dit geeft de sfeer aan jouw droommobile. Waar kies jij voor? Je kunt zo
creatief zijn als je mooiste dromen!

⬩ Materialen om mee te versieren,
zoals kralen, gekleurde linten, veren,
flessendoppen

Wat heb je nodig?
⬩ Schaar, lijmpistool
(of andere soorten lijm)
⬩ Dik papier (200 gr.) in verschillende
kleuren of doorschijnend plastic
⬩ Touw/visgaren
⬩ Drie of vier stokken van ongeveer
50 cm

Instructie stap voor stap
1. Kies drie of vier stokken en verbind
de hoeken met touw of visgaren.
Maak een lus bovenin, daar kun je de
mobile aan ophangen.
2. Knip de vormen die je gaat
ophangen aan de touwtjes of aan
de stokken, zoals een ster, bal, vis,
vogel, blokje, etc.
3. Naast papier kan je ook andere
materialen gebruiken, bijvoorbeeld
kralen, gekleurde linten, veren, fles
doppen, etc.
Kijk voor de uitgebreide instructie,
tips en instructievideo op de website
www.cultuurbarbaren.com!
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Schaduwonderzoekers en
nachtfantasten

4. Doe dit zo vaak als je wilt en laat de
verschillende lijnen samen één vorm
maken. Droom maar, wat zie je er
allemaal in? Langzaam komt jouw
schaduw tot leven!

Kunstenaar Jeroen Molenaar
Kijk voor de uitgebreide instructie,
tips en instructievideo op de website
www.cultuurbarbaren.com!

t r e kk
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Over
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Als je wilt fantaseren over wat je later
zal worden kunnen schaduwen je heel
goed helpen. Net als wolken kan je
er van alles in zien. Het enige wat je
hoeft te doen is goed te kijken. Jijzelf
kan aan de slag gaan als een echte
schaduwonderzoeker…

Wat heb je nodig?
⬩ Puntig lampje (zoals een telefoon)
⬩ Papier
⬩ Iets om mee te tekenen en kleuren
Instructie stap voor stap
1. Maak het lekker donker en ga met
je lampje door de kamer op zoek naar
dingen met interessante schaduwen.
2. Verzamel deze dingen op een tafel
rond een vel papier.
3. Schijn nu zo met een puntig lampje
langs één van de dingen zodat er een
schaduw op het papier valt. Trek de
mooiste lijnen over.

E in d r
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29

leeftijd

Blokkenschema
16
za

17
zo

18

DOK @OPEN

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend

Royal Delft Museum
Something Extra
Museum Prinsenhof Delft

Ontdek de fabriek
Worden wat je wil
Hallo Hugo!

AL
5+
4+
6+

Something Extra
Museum Prinsenhof Delft
Rietveld Theater

Worden wat je wil
Hallo Hugo
De Kleine Prins

4+
6+
5+

DOK @OPEN
De VAK @OPEN

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend
Altijd blijven dromen
Addams Family
Vogelhapjes maken
Word jij misschien een kunstenaar
Worden wat je wil
Vermeertour
De pinguïn die wilde leren vliegen
Psychiatriemuseum
Hallo Hugo!
In de wolken
Ga op zoek naar de molenaar in jezelf
Anansi & workshop
Wonderlijke werelden & workshop

AL
4+
8+
5+
6+
4+
8+
5+
8+
6+
6+
4+
4+
6+

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend
Bakker Muffin
Break? Peanuts
Word een echte Bgirl of Bboy
Word jij misschien een kunstenaar?
Lipbalsem maken
Worden wat je wil
Vermeertour
De pinguïn die wilde leren vliegen
Psychiatriemuseum
In de wolken
Hallo Hugo!
Ga op zoek naar de molenaar in jezelf
Mobiel fotograferen
Wonderlijke werelden
Mijn leven is een circus
Bakker Muffin

AL
2+
4+
8+
6+
5+
4+
8+
5+
8+
8+
6+
4+
8+
6+
8+
2+

maandag

Botanische Tuin
Museum Paul Tetar van Elven
Something Extra
Vermeer Centrum
Historisch Joris
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Museum Prinsenhof Delft
Suzanne Vissers @Museum van Meerten
Molen de Roos
Filmhuis Lumen

DOK @OPEN
De VAK @OPEN

dimsdag

Museum Paul Tetar van Elven
Botanische Tuin
Something Extra
Vermeer Centrum
Historisch Joris
Suzanne Vissers @Museum van Meerten
Museum Prinsenhof Delft
Molen de Roos
Prinsenkwartier
Filmhuis Lumen
DOK Voorhof

28

29

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

zaterdag 16, zondag 17, maandag 18 en dinsdag 19 oktober
� workshop � tentoonstelling � voorstelling � rondleiding

DOK @OPEN

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend

Royal Delft Museum

Ontdek de fabriek

AL
5+

Museum Paul Tetar van Elven

Word jij misschien een kunstenaar?

5+

Botanische Tuin

Insectenhotel maken

5+

Something Extra

Worden wat je wil

4+

Museum Prinsenhof Delft

Hallo Hugo!

6+

Vermeer Centrum

Vermeertour

8+

Science Centre @Prinsenkwartier

Ozobot

8+

Beerdiertjes

8+

Expositieruimte 38CC

De poppen van Klaas Rommelaere

8+

LA Dansstudio

Flashmob

6+

CircusKabel @Theater de Veste

Circusspeelplaats

4+

De VAK @OPEN

Sing Along

4+

Ciccionina

DJ-Academy

8+

Filmhuis Lumen

Anansi

4+

woensdag

leeftijd

Blokkenschema

Rietveld Theater
DOK Voorhof

Mijn leven is een circus
Circus Orpheus
Dromer
House of Styles

8+
7+
4+
7+
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DOK @OPEN
De VAK @OPEN

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend
Maak jouw droomdier
Welk dier brengt jou geluk?
Ontdek de fabriek
Word jij misschien een kunstenaar?
Zaden zoeken
Worden wat je wil
Vermeertour
Hallo Hugo!
De poppen van Klaas Rommelaere
Dans & Grietje
DJ-Academy
Anansi & workshop
Wonderlijke werelden & workshop

AL
4+
8+
5+
6+
5+
4+
8+
6+
8+
4+
8+
4+
6+

donderdag

20

Royal Delft Museum
Museum Paul Tetar van Elven
Botantische Tuin
Something Extra
Vermeer Centrum
Museum Prinsenhof Delft
Expositieruimte 38CC
Rietveld Theater
Ciccionina
Filmhuis Lumen

30

31

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

woensdag 20 en donderdag 21 oktober
� workshop � tentoonstelling � voorstelling � rondleiding

leeftijd

Blokkenschema
Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend

AL
4+

Bob Popcorn

6+

Maak je eigen nieuws

4+

Maak je eigen nieuws

8+

Royal Delft Museum

Ontdek de fabriek

5+

Museum Paul Tetar van Elven

Word jij misschien een kunstenaar?

6+

Botanische Tuin

Halloween pompoen

5+

Something Extra

Worden wat je wil

4+

Vermeer Centrum

Vermeertour

8+

Museum Prinsenhof Delft

Hallo Hugo!

6+

Molen de Roos

Ga op zoek naar de molenaar in jezelf

4+

Expositieruimte 38CC

De poppen van Klaas Rommelaere

8+

Prinsenkwartier

Mobiel fotograferen

8+

vrijdag

DOK @OPEN

Dromer

Ciccionina
Filmhuis Lumen
DOK Voorhof

DJ-Academy
Kinderen van gescheiden ouders
House of Styles

8+
9+
7+
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DOK @OPEN
De VAK @OPEN
Something Extra
De Bonte Bouwplaats @Abtswoude Bloeit
Museum Prinsenhof Delft
Science Centre @Prinsenkwartier

Installatie Knikkerbaan ⬩ doorlopend
Frozen Dance
Worden wat je wil
Bouw je droombaan met LEGO
Hallo Hugo!
Ozobot
Beerdiertjes
Het Verborgen Huis ⬩ start elke 20 min.
De poppen van Klaas Rommelaere
Mobiel fotograferen
DJ-Academy
#JUGGLER

AL
4+
4+
6+
6+
8+
8+
6+
8+
8+
8+
4+

Worden wat je wil
Flamenco Fluisterstad
Lampje
Hallo Hugo!
Ozobot
Beerdiertjes
De poppen van Klaas Rommelaere
DJ-Academy
Nachtfantasten

4+
2+
8+
6+
8+
8+
8+
8+
4+

22

zaterdag

De VAK @OPEN

24

Madame de Berry
Expositieruimte 38CC
Prinsenkwartier
Ciccionina
Rietveld Theater
Something Extra
Theater de Veste

zondag

Museum Prinsenhof Delft
Science Centre @Prinsenkwartier
Expositieruimte 38CC
Ciccionina
Rietveld Theater

32

33

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober
� workshop � tentoonstelling � voorstelling � rondleiding

