
 

Programma-aanbod van De Vrijstaat voor BSO’s 

 

In schooljaar 2019-2020 start De Vrijstaat met een speciaal cursusaanbod voor BSO’s. Ook zijn er 

weer verschillende Vrijstaat-activiteiten te bezoeken tijdens de schoolvakanties. Hieronder vindt u 

een overzicht en alle praktische informatie.  

De Vrijstaat- kunstwerkplaats voor jong Utrecht 

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 26 jaar. Via een eigenzinnig 

programma brengt De Vrijstaat kunstenaars, kinderen en jongeren samen om op interactieve wijze vorm 

te geven aan de persoonlijke en de openbare 

ruimte. Met een breed aanbod op het gebied van 

beeldende kunst, digitale media, theater en 

muziek kunnen kinderen en jongeren hun 

talenten op diverse niveaus verkennen en 

ontwikkelen. Gelegen in het hart van het nieuwe 

Leidsche Rijn Centrum is De Vrijstaat een 

landingsplaats voor creatieve ontmoetingen 

tussen bewoners en makers. Met de 

monumentale boerderij als thuisbasis is De 

Vrijstaat een oase die de oude en nieuwe stad 

omarmt. 

Jaarlijks ontwikkelen we twee langlopende exposities met een interactief workshopprogramma. Op 

De Vrijstaat KunstAcademie werken kinderen intensief samen met professionele kunstenaars en er is 

een Vrijstaat TheaterAcademie voor kinderen en jongeren. Jaarlijks brengen wij een 

muziektheatervoorstelling uit voor het hele gezin en 

in de zomer kunnen kinderen een week lang kunst 

maken tijdens onze kunst vakantieweek. Daarnaast 

bieden we kunsteducatie trajecten aan voor scholen, 

kinderfeestjes of andere groepen. Nieuw in ons 

programma-aanbod zijn korte 

kennismakingscursussen op het gebied van 

beeldende kunst en theater die wij op de BSO locatie 

aanbieden.  

 

 

  



 

Cursussen 

TheaterCarrousel en KunstCarrousel, een cursustraject voor de BSO 

De cursussen zijn gericht op een eerste kennismaking. Dat betekent dat de cursus een laag 

instapniveau heeft. In de carrousels worden verschillende technieken, materialen en invalshoeken 

geboden om met Beeldende Kunst of Theater aan 

de slag te gaan. Iedere les ga je direct aan de slag 

met een andere techniek en onderzoek je de 

mogelijkheden van het medium. In zes lessen ga je 

in een sneltreinvaart door verschillende aspecten 

van de discipline en presenteer je het geleerde aan 

je ouders. Het onderzoeken en inzetten van je 

eigen creatieve kracht is in beide cursussen het 

uitgangspunt. Je werkt in de lessen met een 

gekwalificeerde kunstvakdocent die de plezier en 

de passie voor het vak graag met kinderen deelt. 

Wanneer kinderen enthousiast zijn geworden en meer verdieping zoeken, kunnen ze doorstromen in 

het verdiepende aanbod van De Vrijstaat.  

Er wordt gewerkt vanuit een vaste structuur binnen een cursus. Dit zorgt voor duidelijkheid en 

vertrouwen. Omdat iedere les op zichzelf kan staan is er geen probleem als er een keer een kind 

afwezig is. Per lessenserie wordt er gekozen voor een thema dat als terugkerend element gebruikt zal 

worden. Bij het thema zullen bepaalde objecten gekozen worden om mee te werken. Denk 

bijvoorbeeld bij het thema Winter aan objecten als de Paraplu of Kaplaarzen (theater). Bij het thema 

Reizen de objecten Koffer en Fiets (theater). De thema’s die worden gebruikt zijn de grote thema’s 

van het kleine mensen leven. 

 

 



 

Programma TheaterCaroussel en KunstCaroussel 

Dit schooljaar bieden we 5 cursussen aan. Een cursus duurt 6 weken met wekelijks een les van een 

uur. De laatste les is er een presentatie.  

Periode 1  week 44 t/m 50 (geen les in week 49 ivm sinterklaas) 

TheaterCaroussel  De Paraplu (maandag en donderdag) 

Periode 2  week 3 t/m 8 

TheaterCaroussel  De Fiets (maandag en donderdag) 

KunstCaroussel   De Stoel (donderdag) 

Periode 3  week 11 t/m 16  

TheaterCaroussel  De Douche (maandag en donderdag) 

KunstCaroussel   Het Eten (donderdag) 

Tijden workshop* 

Van 15.00-16.00 is de les van 6-8 jaar 

Van 16.15-17.15 is de les van 9-12 jaar 

Aantal deelnemers 

Minimaal 8 en maximaal 12 kinderen.  

Kosten 

Kosten voor de cursus als naschoolse activiteit (NSA) zijn per leerling: € 30,- voor de hele cursus (6 

lessen). Het is mogelijk om dit bedrag te betalen met budget van de U-pas of een aanvraag in te 

dienen bij het Jeugdcultuurfonds. 

Kosten voor de cursus als buitenschoolse activiteit (BSA) zijn € 300,- per cursus. (Buitenschoolse 

Kunsteducatie 0% BTW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze tijden kunnen in overleg ook worden aangepast.  



 

Exposities en workshops tijdens schoolvakanties 

In de schoolvakanties hebben we een aanbod van expobezoeken en een workshop rondom een 

voorstelling die in de betreffende periode plaatsvinden. Hierbij kunnen de kinderen kunst zelf 

ervaren en kom je op bezoek bij De Vrijstaat.  

De expositiebezoeken en workshops duren 2 uur. Er zit een pauze in waar er limonade en iets lekkers 

is voor de kinderen. 

 

Herfstvakantie (19 t/m 27 oktober 2019) 

Expositie + atelier BEEST 

 

 

 

 

 

Waarom maken wij gebruik van zoveel dierlijke elementen in onze kleding? Bont, veren, 

dierenprints: wij hullen ons graag in beestachtige outfits. Willen wij ons voordoen als roofdier als we 

een panterbroek dragen, voelen wij ons sterk als een leeuw met een bontrand om onze capuchon? 

Zijn schoenen van slangenhuid een uiting van slinkse plannen en baltsen wij er lustig op los als wij 

ons tooien met veren? En dat haar op ons hoofd, dat laatste stukje vacht wat de mensen siert, 

waarom besteden wij daar zoveel aandacht aan met coupes, colors en curls? 

Zoek samen met kunstenaars Reindert Kruse en Bert Feddema naar antwoorden op deze vragen. 

Kom naar BEEST, bezoek o.a. het modeatelier en de kapsalon en experimenteer met het beest in 

jezelf! 

 

Voorjaarsvakantie (22 februari t/m 1 maart 2020) 

Digitale Werkplaats RADIO VRIJSTAAT 

Iedere winter maakt De Vrijstaat een 

expositie waarin Digitale Media centraal 

staan. Het werk van 1 of meerdere 

kunstenaars vormt de basis en daarbij 

ontwikkelen we een uitdagend 

workshopprogramma voor kinderen en 

jongeren. Dit keer toveren we het Gebouw 

om tot het hoofdkwartier van Radio Vrijstaat. 

Podcasts, jingles maken, hoorspelen, 

muurkranten, interviewen: de kinderen zijn 

de dj’s en draaien aan de knoppen! 

 



 

Meivakantie (25 april t/m 10 mei 2020) 

Workshop Dodo LIVE 

De Dodo is uitgestorven. Dat weten we allemaal. Nooit meer zal die grappige grote vogel met zijn 

vrolijke blik over de aarde waggelen. Maar wist je dat op dit moment bijna 1 miljoen dieren bedreigd 

worden met uitsterven? 1 miljoen! Dat vraagt natuurlijk om actie. 

In De Vrijstaat theaterworkshop vormen we 

een groep demonstranten die hun stem willen 

laten horen. We gebruiken fysiek spel om een 

uitdagende performance neer te zetten 

waarbij we experimenteren met de kracht van 

de groep. Spandoeken, leuzen, gebalde vuisten 

en voeten die stampen op de maat van de 

muziek. In een workshop van een uur werk je 

met een theaterdocent aan een scene die 

interactie met het publiek niet uit de weg gaat. 

Durf je mee te doen? Heb je zin om in 

de huid te kruipen van een milieuactivist? Sluit je dan aan bij deze theatrale beweging die 

de Dodo als boegbeeld hoog in het vaandel draagt. 

De workshop is een onderdeel van de nieuwe Vrijstaat voorstelling Dodo LIVE die in juni 

2020 uit zal komen in Podium Hoge Woerd. 

 

Praktische informatie 

Tijden 

BSO-bezoeken aan onze exposities en digitale werkplaatsen vinden plaats buiten onze reguliere 

openingstijden. Dit is tijdens schoolvakanties mogelijk op maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdagochtend of vrijdagochtend*. De workshops bij onze voorstelling kunnen op elk gewenst 

moment worden gegeven. 

Kosten 

Onze maximale capaciteit bij een expositie of workshop is 15 kinderen op 1 begeleider en max. 30 

kinderen in totaal. Dit programma kost € 125,- per 15 kinderen. 

Meer weten? Neem contact met ons op! 
Voor vragen over ons cursusaanbod kunt u contact opnemen met: 

KunstCaroussel: Charlotte van Eijsden (charlotte@devrijstaat.nl) 

TheaterCaroussel: Lotte Rosier (lotte@devrijstaat.nl) 

Voor meer informatie over onze exposities en workshops kunt u terecht op onze website 

(www.devrijstaat.nl) of contact met ons opnemen via info@devrijstaat.nl of  030-3030012 (di t/m vr).  

 

* Met minder dan 15 kinderen is het ook mogelijk om tijdens onze reguliere openingstijden te komen. 

Kaartverkoop via www.devrijstaat.nl 
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