Educatief programma seizoen 2018-2019
Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat

Praktische informatie
NAJAAR 2018 - LATER WORD IK EEN SKELET
Een interactieve expo om het leven te vieren en de dood te omarmen!
LATER WORD IK EEN SKELET daagt je uit om te zoeken in het verleden en
een plek te creëren voor jezelf in de toekomst. Want waar was je voor je
geboren werd en waar blijf je als je er niet meer bent? Met deze vragen
als uitgangspunt zet kunstenaar Luca Stappers een verrassende
speurtocht uit door het Gebouw en ontdek je dingen waarvan je het
bestaan niet kon vermoeden!

SPOORZOEKEN
We laten allemaal sporen achter omdat we graag gezien willen worden.
We posten onze foto's op social media, we krassen onze namen in bomen
en op muren. Want wie houdt anders onze herinnering levend in een tijd
dat de dood zo zorgvuldig uit ons leven wordt gehouden?
Bij de expo LATER WORD IK EEN SKELET ontwikkelen we een educatief
programma voor het primair onderwijs. Dit bestaat uit een bezoek aan De
Vrijstaat, eventueel aangevuld met een les in de klas.

Werkwijze:

tijdens een bezoek aan de expo van De Vrijstaat maak je kennis
met de werkwijze van de kunstenaar. Vervolgens ga je samen
kunst maken, ervaren en beleven. Voor meer verdieping komt de
kunstenaar nog een les geven in de klas.
Doelgroep:
groep 3 t/m 8
Programma: bezoek aan LATER WORD IK EEN SKELET (2 uur), indien gewenst
onder begeleiding van de kunstenaar zelf
Extra:
les in de klas van de kunstenaar, docentenworkshop
Tip:
meedoen aan de Sint Maarten Parade op zaterdag 10
november met je zelfgemaakte lampion (één van de workshops)
Discipline:
beeldende kunst
Doelen:
creatief denken en doen, reflecteren op wat je doet,
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden tonen
Data:
29 september t/m 2 december 2018
Locatie:
het Gebouw (de expo-ruimte van De Vrijstaat)
Kosten:
Optie A - Expo bezoek van 2 uur: € 7,50 per leerling*
Optie B - Expo bezoek van 2 uur met kunstenaar: € 10,- per
leerling*
Optie C - Expo bezoek van 2 uur met kunstenaar en een les in de
klas van 1 uur: € 15,- per leerling *
Voor een docentenworkshop maken wij graag een voorstel op
maat.
*Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 25
leerlingen. Alle prijzen zijn inclusief materiaalkosten en 0% BTW.

Meer info:

https://www.devrijstaat.nl/programma/exposities/

Het educatieve programma van LATER WORD IK EEN SKELET sluit aan bij
de kerndoelen: 54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie, 34 en 51 van
Wereldoriëntatie en 44 en 45 van Natuur & Techniek.

Educatief programma seizoen 2018-2019
Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat

Praktische informatie
WINTER 2019 - ESCAPEROOM
Digitale werkplaats voor leerlingen die houden van puzzelen en
ontsnappen, die nieuwsgierig zijn naar het onbekende en niets liever doen
dan codes kraken.
Samen met kunstenaar Joël Vegt en studenten van de opleiding
Interactive Performance Design (HKU) bouwen we begin 2019 in het
Gebouw een escaperoom voor kinderen. Een zoektocht waarbij jij zelf
opdrachten moet vervullen, problemen moet oplossen en puzzels moet
ontrafelen om een antwoord te vinden op een groot mysterie.
In de verse stadsjungle
zien we steeds vaker
sporen van een….ja, wat
eigenlijk? Is het een
mens, is het een dier of is
het een combinatie van
die twee? Nog niemand
heeft de onbekende
wezens in het echt
gezien. Maar dat ze er
zijn staat vast!
Onderzoekers hebben hun intrek genomen in het Gebouw van De
Vrijstaat. Daar wordt alle informatie verzameld en geanalyseerd om
erachter te komen wie deze wezens zijn, wat ze doen, hoe ze leven en
hoe zien ze er precies uitzien. Willen ze wel eigenlijk wel ontdekt worden?
Worden ze vriend of vijand? Is het een einde van het tijdperk van de mens
of het begin van een hele nieuwe wereld? In dit avontuur is je
verbeeldingskracht de sleutel tot een nieuw tijdperk!

Werkwijze:

tijdens een bezoek aan de expo van De Vrijstaat maak je kennis
met de werkwijze van de kunstenaar. Vervolgens ga je samen
kunst maken, ervaren en beleven. Voor meer verdieping komt de
kunstenaar nog een les geven in de klas.
Doelgroep:
groep 3 t/m 8
Programma: bezoek aan ESCAPEROOM (2 uur), indien gewenst onder
begeleiding van de kunstenaar zelf
Extra:
les in de klas van de kunstenaar, docentenworkshop
Tip:
Tijdens de Culturele Zondag Utrecht Digitaal (4 nov) geven we
alvast een voorproefje
Discipline:
beeldende kunst, digitale media
Doelen:
problemen oplossen, creatief denken en doen, verbeeldingskracht
tonen, kritisch denken, communiceren en samenwerken
Data:
1 februari t/m 7 april 2019
Locatie:
het Gebouw (de expo-ruimte van De Vrijstaat)
Kosten:
Optie A - Expo bezoek van 2 uur: € 7,50 per leerling*
Optie B - Expo bezoek van 2 uur met kunstenaar: € 10,- per
leerling*
Optie C - Expo bezoek van 2 uur met kunstenaar en een les in de
klas van 1 uur: € 15,- per leerling *
Voor een docentenworkshop maken wij graag een voorstel op
maat.
*Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 25
leerlingen. Alle prijzen zijn inclusief materiaalkosten en 0% BTW.

Meer info:

https://www.devrijstaat.nl/programma/escaperoom/

Het educatieve programma van ESCAPEROOM sluit aan bij de kerndoelen:
54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie en 41, 44 en 45 van Natuur &
Techniek
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VOORJAAR 2019 - PARADE PAARD
Jubileumvoorstelling over een circusfamilie en waarin acts uit 10 jaar
fabuleuze voorstellingen de revué passeren

PARADE PAARD gaat over een circus dat al generaties lang geleid
wordt door een Paardenfamilie. Het wordt tijd dat de het oude
Paard de macht overdraagt aan een opvolger. Maar wie kan dit
bijzondere circus het beste gaan leiden? Achter de schermen volgen
we een spannende strijd die briesend en steigerend wordt
uitgevochten. Maar in de piste draven de Paarden onverminderd
door want the show must go on!
PARADE PAARD is een spannend
verhaal dat zich als een
bijzondere circusvoorstelling
voor je ogen en om je heen
ontvouwt. Neem plaats rond de
piste en huiver. Kijk je ogen uit
bij de opzwepende dressuur, de
dierlijke acrobaten en de
illusionistische trucs.
PARADE PAARD is de tiende fabuleuze theatervoorstelling van De
Vrijstaat, waarin meerdere generaties elkaar vinden in de piste van
een spectaculaire theatervoorstelling: kinderen, jongeren,
kunstvakstudenten, jonge professionals en oude rotten in het vak.

Doelgroep:
groep 6, 7 en 8
Programma: voorstelling PARADE PAARD (ongeveer 1,5 uur in totaal)
Extra:
les in de klas van een theaterdocent en/of acteur,
docentenworkshop
Discipline:
theater
Doelen:
creatief denken en doen, verbeeldingskracht tonen, jezelf
aansturen, reflecteren op wat je doet en samenwerken
Data:
schoolvoorstellingen op 11 en 12 juni 2019
Locatie:
Podium Hoge Woerd, Utrecht
Kosten:
voorstellingsbezoek € 6,- per leerling**
Voorstellingsbezoek + een les in de klas € 7,50 per leerling**
** Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 50
leerlingen. Alle prijzen zijn inclusief materiaalkosten en BTW.

Meer info:

https://www.devrijstaat.nl/programma/theater/

Het educatieve programma van PARADEPAARD sluit aan bij de
kerndoelen: 54, 55, 56 van Kunstzinnige oriëntatie en 9 van Nederlands

