
 
 
 
Spelen met Taal, van Letters tot 
Verhalen (Workshop) 
De Schoolschrijver 
 
Beginnend bij het spelen met bestaande 
woorden, via het maken van wonderlijke 
zinnen naar het maken van nieuwe verhalen 
waar nog niemand van gehoord heeft. Aby 
neemt je mee op een korte, maar hevige 
rondrit door taalfantasierijk Nederlands. 
Leeftijd: Vanaf 8 jaar 
 
tijd: 14.00-14.30 uur / 15.00–15.30 uur 
 
 
Kunst Kijken voor Jong en Oud 
(Workshop) 
Hermitage voor Kinderen 
 
Een museumdocent van de Hermitage 
Amsterdam leert je kijken naar het schilderij 
‘Flora’ van Rembrandt - een van de 
Hollandse Meesters uit de Hermitage. 
Vervolgens ga je zelf aan de slag om je 
eigen moderne versie van dit schilderij te 
maken. 
Leeftijd: Van 6 tot 12 jaar 
 
tijd: 14.00-14.30 uur / 14.30–15.00 uur / 
15.00–15.30 uur / 16.00–16.30 uur / 17.00–
17.30 uur 
 
 
DJ Workshop 
Pro DJ School 
 
Altijd al samen met je vrienden, familie of 
juist lekker in je eentje een dj-workshop 
willen volgen? hier Leer je de eerste 
stappen van het draaien en ervaar je hoe het 
is om achter een echte draaitafel te staan.  
Leeftijd: Vanaf 12 jaar 
 
tijd: 14.00-15.00 uur / 15.00 uur-16.00 uur 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kalk en Oen en de Dikke Prop 
(Voorstelling) 
Theatergroep Wijland 
 
Vrolijke mime-slapstick door Kalk en Oen - 
twee bijzondere personages die per ongeluk 
een dikke prop op de grond laten vallen... 
wat natuurlijk verboden is in Wijland! 
Leeftijd: Vanaf 4 jaar 
 
tijd: 14.05 uur - 15.00 uur 
 
 
Target Rockets Bouwen (Workshop) 
Hot Mama Hot 
 
Bouw met ruimtekarton en spacetape een 
luchtwaardige raket. Dankzij onze uitvoerig 
geteste techniek garanderen we je dat je 
raket een prachtvlucht over het 
festivalterrein zal maken! 
Leeftijd: Vanaf 6 jaar 
 
tijd: 14.15-15.00 uur / 15.15–16.00 uur / 16.15–
17.00 uur / 17.15–18.00 uur 
 
 
ZieZo Marokko (workshop) 
Tropenmuseum 
 
In deze workshop maken we je wegwijs in 
de wonderlijke wereld van de oneindige 
mozaïeken en verhalen uit Marokko. Je 
wordt ontvangen met een theeceremonie, er 
zijn Marokkaanse vertellingen en op een 
groot tapijt kun je zelf mozaïek leggen.  
Leeftijd: Vanaf 6 jaar 
 
tijd: 14.15-14.45 uur / 15.00–15.30 uur / 15.45–
16.15 uur / 16.30–17.00 uur / 17.15–17.45 uur 
 
 
 
 
 



Vertel de Geheimen die Amsterdamse 
Gebouwen Bewaren (workshop) 
Toneelmakerij Amsterdam 
 
Amsterdam is een stad vol geheimen die we 
soms alleen maar durven fluisteren. In deze 
workshop mag je een verhaal delen over iets 
wat je zelf hebt meegemaakt in een 
Amsterdams gebouw. Onze verhalen sturen 
we vervolgens per ansichtkaart terug naar 
de plek waar het gebeurde, 
Leeftijd: Vanaf 8 jaar 
 
tijd: 14.15 uur - 14.45 uur / 15.15 uur – 15.45 
uur / 16.15 uur - 16.45 uur / 17.15 uur – 17.45 
uur 
 
 
Amsterdam in Beweging (workshop) 
Art4Elkaar 
 
Hoe was het Amsterdamse leven 100 jaar 
geleden?  Hoe zag de stad eruit - en hoe 
was het dagelijks leven? Aan de hand van 
foto’s van onder andere Breitner en Olie 
vergelijken we Amsterdam van toen met dat 
van nu. En we maken collages met oude en 
nieuwe foto’s, zodat we samen één groot 
nieuw werk maken. 
Leeftijd: Vanaf 6 jaar 
 
tijd: 15.00-15.30 uur / 15.30–16.00 uur / 
16.00–16.30 uur / 16.30–17.00 uur 
 
 
Ik word een heel blij visje (Voorstelling) 
Kees en Koos 
 
Peutermeespeeltheater over de zee. Samen 
gaan we naar het strand, er is van alles te 
beleven: golven, haaiaaien, schatduiken, 
zeemeerminnen redden... En meedoen mag! 
Leeftijd: Vanaf 2 jaar 
 
tijd: 16.00-16.30 uur  
 
 
Storytelling (Workshop) 
Storytelling Centre 
 
Hoe vertel je het best je eigen verhaal met 
gebruik van poetry, zang en spoken word? 
En waaruit bestaat een goed verhaal? Je 
gaat aan de slag met echte storytelling-
coaches en maakt kans op het presenteren 
van je verhaal op het podium! 
Leeftijd: Vanaf 12 jaar 
 
tijd: 16.00 - 17.00 uur / 17.00 uur – 18.00 uur 

 
 
Betoverd door de Schoolschrijver 
(workshop) 
De Schoolschrijver 
 
Hou jij van lezen en voorlezen? Dan moet je 
hierbij zijn! Kinderboekenschrijfster Anna 
van Praag is wereldreiziger: ze woonde 
jarenlang op een berg in Spanje en in een 
auto die door Afrika reed. Anna neemt je 
mee op ontdekkingsreis: waar komen 
verhalen eigenlijk vandaan? 
Leeftijd: Vanaf 9 jaar 
 
tijd: 16.00-16.30 uur / 17.00–17.30 uur 
 
 
Music Lab / Rap & Beat Creating Workshop 
Dutch Gospel Arts Institute 
 
Je leert over de geschiedenis van de 
hiphopmuziek, gaat rijmen, rappen, tracks 
maken en performen. Onder leiding van 
rapper en schrijver Desmond Read. En aan 
het einde van de workshop presenteer je 
jouw eigen rap met track! 
Leeftijd: Vanaf 12 jaar 
 
tijd: 16.00-17.00 uur 
 
 
Reuzendraak-workshop 
Scratch-marionetten 
 
Samen maken we de reuzendraak nog 
mooier, we leren hem lopen en we sluiten af 
met een optocht over het festival. Ga je met 
ons mee?  
Leeftijd: Vanaf 3 jaar 
 
tijd: 16.45 uur - 17.55 uur 
 
 
Music Lab / Zang Workshop 
Dutch Gospel Arts Institute 
 
Met deze workshop verbeter je je 
zangtechniek: je ontdekt je stemsoort, je 
leert teksten schrijven en interpreteren en 
zelfs meerstemmig- en solo zingen voor 
publiek. onder leiding van topdocent 
Brandon Delagraentiss ga je zo op zoek 
naar jouw zangtalent en presenteer je na 
een uur je eigen song! 
Leeftijd: Vanaf 10 jaar 
 
tijd: 17.00-18.00 uur

 


