Programma-aanbod van De Vrijstaat voor BSO’s
In schooljaar 2020-2021 heeft De Vrijstaat 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. Ook
geven we op de BSO-locatie korte
kennismakingscursussen op het gebied van
beeldende kunst en theater.

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 Herfst 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 TheaterCarrousel en KunstCarrousel
Dit schooljaar bieden we verschillende cursussen aan. Een cursus duurt 5 weken met wekelijks een
les van een uur. De laatste les is er een presentatie.
Periode 1 (week 44 t/m 48)
TheaterCarrousel
(dinsdag en donderdag)
KunstCarrousel
(donderdag)
Periode 2 (week 2 t/m 6)
TheaterCarrousel
(dinsdag en donderdag)
KunstCarrousel
(donderdag)
Periode 3 (week 9 t/m 13)
TheaterCarrousel
(dinsdag en donderdag)
KunstCarrousel
(donderdag)
Tijden workshop*
Van 15:00-16:00 uur is de les van 6-8 jaar
Van 16:00-17:00 uur is de les van 9-12 jaar
Thema’s (zelf te kiezen door de BSO)
TheaterCarrousel
•
•
•
•

De paraplu (seizoenen)
De fiets (onderweg, mijn buurt)
De douche (verandering, lichamelijk)
De koffer (reizen, vakantie)

KunstCarrousel
•
•
•
•

De stoel (transformaties)
Het eten (voedsel, natuur)
De reis (landen, culturen)
De natuur (in de buitenlucht)

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12 kinderen.
Kosten
Kosten voor de cursus als buitenschoolse activiteit zijn € 260,- per cursus. (Buitenschoolse
Kunsteducatie 0% BTW)

* Deze tijden en leeftijden kunnen in overleg ook worden aangepast.

Exposities en workshops tijdens schoolvakanties
Tijdens schoolvakanties zijn BSO-groepen van harte welkom om onze interactieve exposities te
bezoeken. Het bezoek vindt plaats in het Gebouw (de expositieruime van De Vrijstaat) en duurt 2
uur. Het programma bestaat uit meerdere opdrachten en workshops, waardoor de kinderen zelf
kunst maken, ervaren en beleven.
Herfstvakantie (17 t/m 25 oktober 2020)

Expositie Pet Shop
Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden is een echte verzamelaar.
Al jaren verzamelt hij alles wat los en vast zit en sorteert al die
duizenden spullen. Vooral speelgoed in alle vormen en maten
vindt hij interessant. Als je ziet hoeveel speelgoed wij
weggooien worden je ogen vast zo groot als schoteltjes!
In onze expositieruimte richten wij een heuse shopping mall
in, een miniwinkelcentrum met allemaal winkeltjes. En in die
winkeltjes vinden we de speelgoedverzamelingen van Pet. Van
zijn verzamelingen oud speelgoed weet Pet weer hele nieuwe kunstwerken te maken. In de Pet Shop
worden ook werkplaatsen ingericht waar de leerlingen zelf aan de slag kunnen met het verzamelde
materiaal. 3D sculpturen bouwen van oude videobanden? Aan de slag met oude CD’s? Knuffels
verbouwen tot fashionstatements? Pokemonkaarten verwerken in een kunstige collage?
In de Pet Shop wordt de verzamelaar in jou wakker geschud en zie je hoe je oud speelgoed kunt
transformeren naar een next level.

Voorjaarsvakantie (20 t/m 28 februari 2020) en meivakantie (24 april t/m 9 mei 2021)

Expositie Flower Power
Kunstenaar Jolanda Schouten laat zich inspireren door de natuur. Zij
schildert hele grote doeken vol bladeren, bloemen en planten. Als je
tussen haar werk door loopt, lijkt het wel alsof je door een
sprookjestuin loopt. Of een jungle! Met de expo Flower Power zoomen
we in op de kracht van de natuur. De natuur inspireert ons niet alleen
tot het maken van prachtige kunstwerken, we kunnen ook veel leren
van de natuur. Door goed te kijken naar voorbeelden uit te natuur
kunnen we dingen uitvinden die heel nieuw en modern zijn, maar die
in de natuur al miljoenen jaren bestaan.
De expo staat is het hele jaar geopend want in de natuur verandert alles ook per seizoen. Naast de
bloementuin die Jolanda bouwt met haar schilderijen, komt ook ruimte voor een expositie die per
seizoen wisselt. Ook richten we een Geurlab in waar we kunnen experimenteren met onze neus.
Bepaalde geuren kunnen je zomaar meenemen op een tijdreis naar het verleden.
Er wordt een theetuin gecreëerd waar we de natuur kunnen proeven en in het Tuinatelier mag je zelf
proberen of je de natuur kunt vangen met je kwast. En als het weer het toelaat dan veroveren we de
buitenruimte van het Gebouw door middel van Guerrilla Gardening. Klinkt dat spannend of niet?!

Voorstelling in het voorjaar
Jaarlijks maakt De Vrijstaat Theaterfamilie een muzikale theatervoorstelling voor 8+ op basis van
nieuw geschreven theaterteksten. Bij deze voorstelling ontwikkelen we een interactieve workshop
die zowel op De Vrijstaat als op locatie kan worden gegeven. De voorstelling speelt in juni 2021 in
Podium Hoge Woerd.
Juni 2021

Voorstelling Mispoes
Soms vergeten we het even maar katten zijn
roofdieren! De stad vormt hun jungle waar nog
steeds het recht van de sterkste geldt. Voor een
straatkat is overleven een gegeven en aanval de
beste verdediging. Dakloos en op drift zwerven de
Straatkatten door de stad op zoek naar een eigen
territorium. Maar vindt maar eens een plek als alle
Huispoezen hun aangeharkte binnentuintjes
verdedigen en alle land bezet is door vadsige katers
en luxe raspoezen.
In de nieuwe theatervoorstelling Mispoes van De Vrijstaat, zien we de stad door de ogen van een
bende kleine roofdieren die leven op de resten van onze rijke samenleving.
Straatmuziek en straatkunst met een urban vibe, vullen deze West Side Story waarin je de kat leert
kennen als nooit tevoren!

Praktische informatie
Tijden
BSO-bezoeken aan onze exposities 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 in de periode voorafgaand aan de voorstelling. Voor groepsbezoek aan de voorstelling
adviseren wij contact op te nemen met Podium Hoge Woerd.
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 kun je contact opnemen met: Lotte Rosier (lotte@devrijstaat.nl)
Voor meer informatie over onze exposities en workshops kun je 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

