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INLEIDING

Op 6 oktober gaat ’ie weer van start: 
de Kinderboekenweek. Tijdens deze bijzondere week 
beleven we samen mooie avonturen en duiken we in 
de allerleukste kinderboeken. 
Maak je klaar voor knettergekke fantasiewerelden, 
spannende verhalen en kleurrijke prentenboeken van 
bekende kinderboekenschrijvers. 

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is ‘Worden wat 
je wil’. En wie denkt daar nu niet graag over na? De culturele 
vrienden van Venlo hebben ook dit jaar weer een prachtig 
programma gemaakt, waarbij alle Venlose kinderen kennis 
maken met een diversiteit aan beroepen.
Tot en met zondag 17 oktober zijn er allerlei toffe activiteiten 
te beleven in Venlo. Welke? Je vindt ze allemaal terug in dit 
programmaboekje. 

Kies de favoriete activiteit van jou of jouw klas uit en meld je 
aan. Wees razendsnel, want er kan maar een beperkt aantal 
klassen per activiteit meedoen. 

Ook buiten schooltijd zijn er evenementen voor kinderen uit 
de gemeente Venlo en omgeving. We zetten ze allemaal voor 
je op een rijtje in de flyer die we na de zomervakantie onder de 
Venlose scholen verspreiden.

Wij hebben al zin om te 
ontdekken wat je allemaal 

kunt worden, jullie ook?
De culturele vrienden van Venlo



Muziekworkshop

Show/Theater

Schrijversbezoek

Lezen/Taal

Beeldende Workshop

Dansworkshop

Fotografie workshop

Mode-/Textielworkshop

Dramaworkshop

Film/Filmworkshop

SYMBOLENINHOUD
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ALGEMEEN OVERZICHT
In dit overzicht vind je in één 
oogopslag de activiteiten per 
doelgroep

6 - 8
Activiteiten Filmtheater 
De Nieuwe Scene

9 - 12
Activiteiten de Bibliotheek Venlo

13 - 27
Activiteiten Kunstencentrum Venlo

28
Activiteiten Limburgs Museum

29
Activiteit Van Bommel Van Dam

30
Activiteiten De Maaspoort
Theater & Events

31
AANMELDEN

32 - 33
Adressen en contactinformatie 
van alle culturele instellingen
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ALGEMEEN OVERZICHT

Wijzigingen voorbehouden. * Plus extra (materiaal)kosten (per leerling/kind). 
 ** plus € 50,- per museumles.

OMSCHRIJVING OB MB BB  Kosten Blz.
  1 2 3 4 5 6 7 8
Filmtheater De Nieuwe Scene          
Kinderfilmlab!          € 5,50
Vertoning film ‘De Indiaan’    • • • • • • per LL 6
Kinderfilmlab!          € 5,50
Vertoning film ‘Finn’     • • • • • per LL 7
Kinderfilmlab!          € 5,50
Vertoning film ‘Binti’     • • • • • per LL 8
de Bibliotheek Venlo          
Worden wat je wil in de 
Stadsbibliotheek Venlo  • •       € 40,00 9
Kom beroepen ontdekken met Kees de Boer 
illustrator van o.a. ‘Agent en Boef’    • •     € 75,00 10
Worden wat je wil | Jozua Douglas keuzes
ontdek je tijdens zijn schrijversbezoek      • •   € 75,00 11
Wat zou je allemaal van een echte rechter 
willen weten?        • • € 50,00 12
Kunstencentrum          
‘Dit is voor jou’ tekenend dansen en dansend
tekenen | Dansworkshop   • •       € 75,00 13
Agent en boef: de grap van boef Baard
Dansworkshop     • •     € 75,00 14
Baas van de wereld 
Dansworkshop       • •   € 100,00 15
Rekenen voor je leven 
Dansworkshop         • • € 100,00 16
Wil jij de wereld mooier maken…   
als wereldverbeteraar | Textielworkshop       • • • • € 150,00* 17
Maak je eigen werktas 
Textielworkshop     • • • • • • € 100,00* 18
Ik word pizzabakker! 
Textielworkshop  • • • •     € 100,00* 19
Mode ontwerper, echt iets voor jou! 
Textielworkshop    • • • • • • € 100,00* 20
Mama, ik word kunstenaar! 
Beeldende workshop    • • • • • •   € 150,00 21
Your own future!
Rap workshop       • • • • € 150,00* 22
Beer de beroepentester
Theater/dans/zang workshop   • • •      € 75,00 23
Ik word later…muzikant
Muziekworkshop  • • • •     € 75,00 24
Van tuinman tot koningin, iedereen maakt
muziek! | Muziekworkshop      • • • • • € 100,00 25
Dreksdrummers 
Muziekworkshop      • • • • • € 100,00 26
Beroepentegeltje voor later  
Beeldende workshop      • • • • • € 150,00 27
Limburgs Museum          
Mijn vader is … van beroep, dus ik ook           € 3,50
Middeleeuwse steden | Beeldende workshop     • • • • per LL** 28
Van Bommel Van Dam          
Atelier NL: De kleuren van Venlo
Zelf verf maken van Venlose aarde       • • • € 100,00 29
De Maaspoort          
Super Juffie - De toren van geluid          € 5,50
Interactieve muziektheatervoorstelling  • • • •     per LL 30



6

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 1

Vertoning film ‘De Indiaan’

Hij houdt niet van zwemmen, wel van motorrijden. Later wil hij een 
motor kopen, net als zijn vader, maar eerst moet hij z’n zwemdiploma 
halen. Ondanks enthousiaste aanmoedigingen van zijn ouders, 
grootouders en de motorclub van pa durft hij echter niet te duiken. 
En dan blijkt moeder ook nog zwanger. De twijfel slaat toe en hij gaat 
op zoek naar zijn afkomst.
Dan ziet hij voor de supermarkt een Peruaanse jongen die vreemde 
muziek staat te maken en komt hij erachter dat hij van oorsprong een 
indiaan is. Vanaf dat moment doet hij er alles aan om, ondanks zijn 
Hollandse ouders, een waarachtige indiaan te zijn.

Taal: Nederlands gesproken. 
Kleurplaat en lesmateriaal aanwezig (op aanvraag)

* Tijden kunnen ook in overleg

DE NIEUWE SCENEDoelgroep:  Groep 3 t/m 8
Datum/tijd:   6, 13, 14 okt. om 

13:00 uur*
Tijd:  75 minuten
Aantal:  Max. groepsgrootte
Locatie:  Filmtheater 
 Nieuwe Scene
Kosten:  € 5,50 per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
of educatie@nieuwescene.nl
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Vertoning film ‘Finn’

De negenjarige Finn woont met zijn vader op het platteland. Samen 
met zijn beste vriend Erik zit hij op voetbal. Finn wil graag muziek 
maken, maar zijn vader wil liever dat hij gewoon gaat voetballen, net 
als alle andere jongens. Finn snapt niet waarom, maar zijn vader wil 
er niet over praten. Bij een vervallen boerderij ontmoet Finn een oude 
man die de sterren van de  hemel speelt op een viool. Terwijl zijn vader 
denkt dat hij gaat voetballen, gaat Finn voortaan stiekem naar de 
boerderij om te oefenen. Zijn beste vriend Erik verklaart hem voor gek. 
Is Finn dan de enige die ziet hoe betoverend muziek kan zijn? Of is er 
iets anders aan de hand?

Taal: Nederlands gesproken. 
Kleurplaat en lesmateriaal aanwezig (op aanvraag)

* Tijden kunnen ook in overleg

DE NIEUWE SCENE Doelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  6, 12, 13 okt. om 
 9:00 uur*
Tijd:  90 minuten
Aantal:  Max. groepsgrootte
Locatie:  Filmtheater 
 Nieuwe Scene
Kosten:  € 5,50 per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
of educatie@nieuwescene.nl
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Vertoning film ‘Binti’

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden, 
net zoals haar idool Tatyana. Maar op een dag moet ze met haar papa 
Jovial vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten. Schuilend 
in een boomhut ontmoet ze Elias en de twee worden vrienden. Terwijl 
Binti Elias al vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt er bij haar 
een perfect plan: haar papa moet trouwen met de mama van Elias, 
zodat ze in het land kunnen blijven.

Taal: Nederlands en Vlaams gesproken (goed verstaanbaar). 
Kleurplaat en lesmateriaal aanwezig (op aanvraag)

* Tijden kunnen ook in overleg

DE NIEUWE SCENEDoelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum/tijd:   7 en 12 okt. om 

13:00 uur*
Tijd:  90 minuten
Aantal:  Max. groepsgrootte
Locatie:  Filmtheater 
 Nieuwe Scene
Kosten:  € 5,50 per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
of educatie@nieuwescene.nl
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Worden wat je wil in Stadsbibliotheek Venlo
In de huid van… een dokter of een timmerman of........ 

In de Stadsbibliotheek zullen de kleuters enkele beroepen 
leren kennen aan de hand van het boek Ik weet wat ik 
worden wil van Erik van Os.

De dokter, de bibliothecaresse en de piloot nemen jullie 
mee in de wereld van hun beroep maar ook in de wereld 
van boeken, taal en rijm. Jullie zullen onder andere 
gedichten horen, maar er misschien ook zelf eentje gaan 
leren. We hebben heel wat boeken in de bieb waarin een piloot de 
hoofdrol heeft. En wat is dat eigenlijk, een bibliothecaresse?
Wie weet mogen jullie je zelf wel even piloot of bibliothecaresse 
voelen. Dit jaar heeft het expertiseteam jonge kind van de Bibliotheek 
een interactief en gevarieerd programma samengesteld, waarbij de 
kleuters kennis maken met: de Bibliotheek, voorlezen, boeken en 
taal. De activiteiten zijn gericht op jonge kinderen en zullen zeker de 
nieuwsgierigheid aanwakkeren. 
De leesbeleving en de Bibliotheek 
staan hierbij centraal.

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:  11 t/m 15 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep/bezoek
Locatie:   Stadsbibliotheek Venlo
Kosten:  € 40,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of
https://venlo-edu.op-shop.nl/#/
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Kom beroepen ontdekken 
Met Kees de Boer, illustrator van o.a. ‘Agent en Boef’

Altijd al willen weten wie Agent en Boef nu echt heeft bedacht, 
Tjibbe Veldkamp of Kees de Boer… 
Altijd al willen weten hoe zo’n Agent of Boef nu wordt getekend?
Grijp dan je kans en kom naar het interactieve illustratorbezoek van 
Kees de Boer!
Vertellen jullie wel eens een mop? Eigenlijk is dat een klein verhaaltje. 
Dat doet Kees de Boer nu ook, maar dan met tekeningen. Hij komt 
hier alles over vertellen en natuurlijk laten zien!
Hij gaat met de leerlingen brainstormen over (niet) bestaande 
beroepen en laat ook zien hoe die eruit kunnen zien.  
De leerlingen gaan ook zelf aan de slag met verschillende beroepen 
d.m.v. uitbeelden of zelf tekenen. 

Kortom, altijd al een keer met je groep kennis willen maken met een 
echte illustrator, kom naar de Bibliotheek!

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 3 en 4
Datum:  7 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep/bezoek
Locatie:   Stadsbibliotheek 

Venlo
Kosten:  € 75,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of
https://venlo-edu.op-shop.nl/#/
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Worden wat je wil
Jozua Douglas keuzes ontdek je tijdens zijn 
schrijversbezoek

Jozua Douglas komt onze Bibliotheek bezoeken met een interactief 
en dynamisch schrijversbezoek met filmpjes, weetjes en leuke show-
elementen. Hij wilde vroeger helemaal geen kinderboekenschrijver 
worden. Hij wilde dierenarts worden. En boswachter, filmacteur, 
wielrenner, tv-presentator, dierentuinoppasser, piloot en de dikke en 
de dunne. Uiteindelijk ontdekte hij dat hij allang iets was: schrijver.
Boeken die goed bij het thema passen zijn De verschrikkelijke 
badmeester (waarin Lev van zijn vader zwemkampioen moet worden) 
en Het piranha-complot (waarin Angelino ineens president wordt).
Op 7 september 2021 verschijnt zijn nieuwste boek, het langverwachte 
vervolg op De verschrikkelijke badmeester. Ook dit boek past perfect in 
het thema. Dit keer moet Lev van zijn vader detective worden. 
Tot slot hebben we het ook over andere bijzondere beroepen, zoals 
scheetkunstenaar of 1-aprilgrappenverzinner (de grote droom van 
Max de Leeuw uit De vreselijke tweeling) en het vak 
van mentalist (De ongelooflijke Ravi Ravioli).

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 5 en 6
Datum:  14 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep/bezoek
Locatie:  Stadsbibliotheek Venlo
Kosten:  € 75,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of
https://venlo-edu.op-shop.nl/#/
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Wat zou je allemaal van een echte rechter willen weten?
Bezoek van strafrechter Cathérine Nollen

Zijn jullie al bekend met het boek de Zweetvoetenman 
geschreven door Annet Huizing & Margot Westerman? 
In het boek leer je de Nederlandse rechtbank en ons 
rechtssysteem aan de hand van allemaal rechtszaken 
kennen. Klopt dit en wat zou je verder van een echte 
rechter willen weten? Kom het ontdekken in de Stadsbibliotheek!
Cathérine Nollen is strafrechter bij de rechtbank Limburg. Wat doet 
een strafrechter eigenlijk? Wat is de ergste straf die je kunt krijgen? 
Mag er publiek bij een enge moordzaak zitten? En waar koop je zo’n 
toga? Op deze en andere vragen geeft Cathérine jullie antwoord. Wat 
een rechter de meeste tijd doet zal ze alvast verklappen: dat is lezen en 
schrijven. Het is dus niet zo gek dat een strafrechter iets komt vertellen 
tijdens de Kinderboekenweek. Cathérine laat jullie natuurlijk ook 
meedenken over echte strafzaken. Moet je een hogere boete krijgen 
als je rijk bent? Maakt het voor de straf iets uit als een dief sorry zegt?
 

Cathérine is heel benieuwd 
naar jullie ideeën!

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 7 en 8
Datum:  12 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep/bezoek
Locatie:   Stadsbibliotheek
 Venlo
Kosten:  € 50,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of
https://venlo-edu.op-shop.nl/#/
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‘Dit is voor jou’ tekenend dansen en dansend tekenen!
Dansworkshop 

Waar droom jij over? Wat wil je heel erg graag leren en doen?  
Wat zit er allemaal in de hoofden van kleuters en hoe kunnen we die 
omzetten in een tekening en daarna in dans? Deze workshop sluit 
aan bij de belevingswereld van kleuters. We gaan kijken naar wat er 
allemaal is in een schildersatelier, en dan kijken we naar de verf op de 
schilderijen.
Kun je daar dieren in herkennen? En kun je dieren tekenen in de 
ruimte waarin we dansen? Met je hoofd, armen, vingers en voeten. 
En wat als je met je voeten een dier tekent met een wascokrijtje op 
een wit papier? Kunnen we al dansend met de hele klas een mooie 
danstekening maken? In deze workshop doen we dus stiekem 2 dingen 
tegelijk: tekenen en dansen. Precies aansluiten op dat wat kleuters 
graag doen: bewegend leren.

Doelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl

KUNSTENCENTRUM
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Agent en boef: de grap van boef Baard
Dansworkshop 

‘Arrr!’ zegt boef.
‘Wat zeg je?’ vraagt agent.
‘Arrr!’ zegt boef.
‘Ik ben piraat boef-baard.’

Ben jij ook piraat, of boef, of agent? 
Een dansworkshop voor dansende piraten boeven en agenten, 
ga mee op avontuur!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 3 en 4
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl



15

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 1

Baas van de wereld 
Dansworkshop 

In het boek Baas van de wereld  boek beleven Ivo en Mila veel toffe 
avonturen als er ineens een zwerver voor hun neus staat. Zo vliegen ze 
weg in een winkelkarretje, belanden ze in een supersonische ruimte in 
het riool en ze komen erachter dat de zwerver Baas, de toekomst kan 
voorspellen. Als jij de toekomst zou kunnen voorspellen wat zou je dan 
willen worden? Als dansend voorspellen wij samen de toekomst!

Doelgroep:  Groep 5 en 6
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal   
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 100,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl

KUNSTENCENTRUM
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Rekenen voor je leven 
Dansworkshop 

Wat als je rekenboek zo saai is dat je niet fijn kunt leren? Nou dan ga 
je met je juf of meester aan de slag om te kijken hoe je wel leuk kunt 
leren. En laat dansend rekenen nou te gek zijn! Reken sommen saai? 
Nee hoor... Dans dans dans met rekenbreaks!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 7 en 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 100,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl

1
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Wil jij de wereld mooier maken… 
als wereldverbeteraar 
Textielworkshop  

Stel je voor of fantaseer jezelf als ontwerper/bedenker van producten 
die de wereld mooier maken. Hoe je hiermee aandacht kunt vragen 
aan je vrienden of de mensen om je heen om te laten zien wat jij 
belangrijk vindt!
Je maakt een item waarmee je kunt laten zien, hoe jij de wereld 
mooier wilt maken. Dit kan een bijvoorbeeld een spandoek, t-shirt, 
hoed maar ook een paraplu zijn.
Je brengt je eigen item mee, gaat knippen, plakken, naaien, schilderen 
en maakt daarmee de wereld een stukje mooier! 

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  2 uur
Aantal:  In overleg
Locatie:  Op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 150,00 + € 2,50
materiaalkosten per kind

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Maak je eigen werktas  
Textielworkshop 

Wat wil jij later worden? Op zoek naar je droombaan voor later, 
dan heb je wel een werktas nodig!
Ontwerp je eigen tas met alles wat je nodig hebt voor jouw 
droombaan erop!
Naaimachine, tassen, glitters, stickers, lint, je mag het allemaal 
gebruiken in deze toffe workshop. 

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 3 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  In overleg
Locatie:  Op school of 
  Kunstencentrum 

Venlo 
Kosten:  € 100,- + € 2,-  
materiaalkosten per kind

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Ik word pizzabakker! 
Textielworkshop 

Ik word later pizzabakker! Maar hoe maak je een eigen pizza? 
Je krijgt je eigen pizzapunt en dan gaat het beginnen. 
Wat wil je erop, wat vind je lekker, liever groene of rode paprika, 
met of zonder kaas? We gaan vilten pizzapunten versieren met alles 
erop wat jij lekker vindt!

KUNSTENCENTRUM
Doelgroep:  Groep 1 t/m 4
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  In overleg
Locatie:  Op school of 
  Kunstencentrum Venlo 
Kosten:  € 100,- + € 1,50 
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Mode ontwerper, echt iets voor jou!   
Textiel workshop   

Hoe maak je een eigen ontwerp, wat is hip, wat is cool? 
Lapjes, veertjes, lintjes, wat heb jij allemaal nodig om je mooiste outfit 
te ontwerpen?
Je mooiste outfit begint met het maken van je eigen modeltekening!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 3 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:   € 100,- + € 2,-
materiaalkosten per kind

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Mama, ik word kunstenaar! 
Beeldende workshop  

Wat is een kunstenaar en hoe word je dat?
We gaan op zoek naar de kunstenaar in onszelf en leren over 
beroemde namen als Mondriaan, Picasso en Dali! Wisten zij als kind al 
wat ze wilden worden? Hoe werden ze beroemd en wat betekent hun 
werk eigenlijk?
Je ervaart hoe een kunstenaar denkt, fantaseert en creëert. 
Een superleuke ontdekkingstocht die de fantasie en creativiteit 
prikkelt!
We beginnen met een korte presentatie en dan aan het werk met je 
eigen bijzondere en unieke kunstwerk.

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 1 t/m 6
Datum:  In overleg
Tijd:  1,5 uur
Aantal:  In overleg
Locatie:  Op school of 
  Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:   € 150,- + € 2,-
materiaalkosten per kind

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Your own future! 
Rap workshop  

Het kan allemaal, dromen en fantaseren over wat jij later worden wil! 
En we gaan meteen met je dromen aan de slag. Tekst schrijven, beat 
eronder, ritme, rijmen, rappen met als thema Your own future!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1,5 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Op school of 
 Kunstencentrum
 Venlo 
Kosten:   € 150,- 
 (excl. reiskosten)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl

©
 Il

lu
st

ra
tie

s:
 F

re
eP

ik



23

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 1

Beer de beroepentester  
Theater | dans | zang workshop  

Maak kennis met Beer de beroepentester!
Beer’s beroep is beroepentester. Vandaag gaat Beer samen met jullie 
beroepen testen. Met zijn rugzak vol attributen gaan we al dansend, 
spelend, zingend ontdekken welke beroepen er zijn en wat je ervoor 
moet kunnen.
Interactieve educatieve theater dans en zang workshop samen met 
Beer!

KUNSTENCENTRUM
Doelgroep:  Groep 1 t/m 3
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Kunstencentrum
 Venlo of op school
Kosten:  € 75,-

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Ik word later…muzikant
Muziek workshop 

Hoe is het om muzikant te zijn? Wat kun je allemaal voor instrumenten 
spelen? En wat is een dirigent? 
Al deze vragen komen voorbij in deze workshop over muziek en 
instrumenten.
Een les vol muzikale activiteiten en een kennismaking met 
muziekinstrumenten. 

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 1 t/m 4
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:   Liefst bij Kunsten-

centrum Venlo, 
anders op school 

Kosten:   € 75,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Van tuinman tot koningin, iedereen maakt muziek! 
Muziek workshop 

Wat je later ook worden wil, muziek hoort er altijd bij! Van een liedje 
wat je meefluit tijdens je les op school tot de muziek die je hoort als je 
bij de tandarts bent, er is altijd muziek.
Muziek is ook samenwerken en luisteren naar elkaar, allemaal dingen 
die je later ook weer nodig hebt!
Dus, samen met een muziekdocent ga je aan de slag met (body)
percussie en boomwhackers.
Muziek maken doe je samen!

KUNSTENCENTRUM
Doelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:   In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum Venlo 
Kosten:  € 100,00 

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Dreksdrummers  
Muziek workshop

Weet je nog niet wat je later worden wil? 
Geen probleem, dat hoeft ook nog niet, tijd genoeg..
Maar in de tussentijd is het wel leuk om iets nieuws te leren, 
iets geks te doen of gewoon lekker te trommelen.
Met Dreksdrummers gaan we heerlijk erop los trommelen met 
bezems, emmers, handveger en blik!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum 

Venlo 
Kosten:  € 100,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Beroepentegeltje voor later  
Beeldende workshop 

Weet jij al wat je later worden wil? 
Je gaat jouw droomberoep verbeelden in een tegeltje van klei.
Hang het tegeltje aan de muur en bewaar het goed, zodat je later kunt 
terugkijken of jouw droom is uitgekomen!

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1- 1,5 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 150,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of 
kvdessen@kunstencentrumvenlo.nl
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Middeleeuwse steden
Mijn vader is … van beroep, dus ik ook

We ontvangen jullie in het museum, waarna we in het Museumtheater 
een introductie geven over het leven in een middeleeuwse stad. 
Vervolgens lopen we via de foyer, de plek waar de oude stadsmuur 
heeft gestaan, naar de stadsmaquette van Venlo in de middeleeuwen. 
Deze maquette vormt de basis voor het leergesprek over hoe een 
middeleeuwse stad er uitzag. 
 
Bij de beerput kom je te weten wat afval ons vertelt over de bewoners 
van de stad. Vervolgens ga je als een echte archeoloog op onderzoek 
uit naar de oude stadsbewoners. Maak kennis met bijvoorbeeld de 
chirurgijn en de bedelaar. Onderzoek één specifiek voorwerp met 
behulp van een kijkwijzer en kom meer te weten over hoe mensen in 
de middeleeuwen leefden en welke beroepen er toen waren. 
 
De afsluiting bestaat uit een presentatie van de bevindingen uit 
jullie onderzoeken. Aan het einde ontvangt de klas tijdens de 
Kinderboekenweek nog een bijzondere attentie.

LIMBURGS MUSEUMDoelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  6 t/m 15 oktober 
Tijd:  120 minuten
Aantal:  Max. 35 leerlingen
 per museumles
Locatie:  Limburgs Museum
Kosten:  € 3,50 per leerling, 
 € 50,- per museum-
  les

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
of www.limburgsmuseum.nl
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Atelier NL: De kleuren van Venlo   
Zelf verf maken van Venlose aarde

Kun je echt álles worden wat je wil? Of heeft de plek waar je geboren 
wordt daar invloed op? Samen met de leerlingen zoeken we naar 
antwoord op deze vragen en bestuderen we hún geboortegrond. 
Het vernieuwde museum laat niet alleen haar eigen collectie zien, 
maar verwelkomt ook hedendaagse kunstenaars. In hun grootste 
tentoonstelling ooit laat kunstenaarsduo Atelier NL een overzicht 
zien van het jarenlange materiaalonderzoek dat ze deden naar zand, 
verzameld door mensen van over de hele wereld. Aan elke zandkorrel 
kleeft een verhaal en deze verhalen onthullen iets over de mens 
daarachter. Neem alvast een kijkje op www.aworldofsand.com en 
ontdek voorbeeldverhalen. 

Benodigdheden: één bakje aarde van een favoriete plek 
uit eigen omgeving (bijvoorbeeld uit een parkje in de 
buurt) per leerling. 
Nadat leerlingen de expositie hebben bezocht, 
onderzoeken ze hun eigen aarde en maken ze er verf 
van. Ze ontdekken hún verhaal en schilderen vervolgens 
met zelfgemaakte verf. Brengen jullie met ons de kleuren 
van Venlo in beeld? 

VAN BOMMEL VAN DAM Doelgroep:  Groep (6), 7 en 8
Datum:  5, 6, 7 of 8 oktober 
 (in overleg)
Tijd:  75 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Museum van Bommel 
 van Dam
Kosten:  € 100,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl of
educatie@vanbommelvandam.nl
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Superjuffie – De toren van geluid
Interactieve muziektheatervoorstelling

Na de Pluim van de Kinderjury en een eigen bioscoopfilm 
komt Superjuffie naar de theaters gevlogen! 
Dit is juf Josje.Een heel gewone juf. Maar kunnen jullie 
een geheim bewaren? Nee? Stop dan met lezen!
Ja? Luister dan goed!
Josje is namelijk een heel bijzondere juf. Ze is Superjuffie! 
Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. 
Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en 
schiet ze als een tornado door de lucht. Zo redt ze alle dieren net op 
tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en Hakim, de conciërge, haar 
bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de strenge directeur 
te zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde 
dingen in de stadsdierentuin….
Komt Superjuffies hulp op tijd?

DE MAASPOORTDoelgroep:  Groep 1 t/m 4
Datum:   6 oktober
 10:30 uur 
Tijd:  50 minuten
Aantal:  In overleg
Locatie:   De Maaspoort
Kosten:  Leerling: € 5,50
(1 docent per 10 leerlingen gratis)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
of kids@maaspoort.nl

De Toren van Geluid
Sinds 2001 brengt De Toren van Geluid 
interactieve muziektheatervoorstellingen 
voor kinderen vanaf 2 jaar. Via toegankelijke 
voorstellingen, waarbij eenvoud en helderheid 
voorop staan, wil de theatergroep kinderen 
laten kennismaken met theater en muziek.
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AANMELDEN

Wil je met jouw groep deelnemen 
aan een of meer activiteiten?
Je vindt het programma overzicht 
óók terug op: www.cultuurpad.nl

Meld je 
snel 
aan!
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ADRESSEN CULTURELE INSTELLINGEN

Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13
5911 JG Venlo
T 077 351 8183
educatie@nieuwescene.nl
www.nieuwescene.nl

Van Bommel Van Dam 
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo
T 077-351 3457
educatie@vanbommelvandam.nl
www.vanbommelvandam.nl

Kunstencentrum Venlo
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
T 077 355 6111
info@kunstencentrumvenlo.nl
www.kunstencentrumvenlo.nl

De Maaspoort Theater & Events
Oude Markt 30
5911 HH Venlo
T 077 320 7222
info@maaspoort.nl
www.maaspoort.nl



33

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 1

De Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
T 077 351 2446
info@bibliotheekvenlo.nl
www.bibliotheekvenlo.nl

Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
T 077 352 2112 
info@limburgsmuseum.nl
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Op dit moment gaan we er vanuit dat de coronamaatregelen 
het toelaten om ons activiteitenprogramma door te kunnen 
laten gaan.

Raadpleeg altijd de website van de desbetreffende organisatie 
voor alle actuele informatie.
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