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••• KUNSTCENTRALE
 
GROTE VERWONDERINGEN

Welkom	in	onze	kunstcentrale!	

De	kunstcentrale	is	een	groot	speelterrein,	met	in	
het	midden	een	flinke,	stevige	motor.	Die	motor	
zorgt	voor	inspiratie	en	energie,	om	het	beste	in	
jezelf	en	anderen	naar	boven	te	halen.	Deze	motor	
staat	nooit	stil	en	is	altijd	in	beweging.	Net	als	de	
kunst.	
h19	is	de	motor;	het	speelterrein	in	de	
kunstcentrale.	Pedagogisch	medewerkers	die	
kinderen	inspireren	en	motiveren,	energie	geven	
om	mooie	dingen	te	maken	en	jezelf	en	de	wereld	
om	je	heen	te	ontdekken.	Om	te	groeien	als	
persoon	en	in	verhouding	tot	elkaar,	je	omgeving,	
de	stad	en	de	wereld.	Daarvoor	reiken	we	allerlei	
kunstvormen	aan	waarvan	wij	vinden	dat	ze	
de	kleine	motortjes	in	ieder	van	jullie	kunnen	
aanwakkeren.	Om	later	zelf	een	grote	motor	te	
kunnen	worden	in	een	prachtige	energiecentrale.

Hieronder	het	aanbod	voor	de	allerkleinste	
onder	ons.	Omdat	kunst	en	cultuur	ook	in	de	
vroege	ontwikkeling	al	prachtige	middelen	zijn	
om	spelend	wijs	te	worden	en	de	wereld	te	
ontdekken.	Daarnaast	ziet	de	dag	er	meteen	een	
stuk	gezelliger	uit,	als	je	alles	zingend	of	dansend	
kunt	doen.	Zeker	de	kleintjes	zijn	daar	erg	van	
gecharmeerd.	

1.

De	kosten	van	onze	workshops	
zijn	berekent	zonder,voorbereidingstijd,		

materiaal-	en	reiskosten.		
Kies	je	voor	een	voorstelling	of	project	

buiten	de	deurdan	is	vervoer	
op	eigen	gelegenheid.

LET OP!!



••• BEELDENDE KUNST 

Duizend dierbare dingen

Bouwen en bewonderen

Zoveel	mensen	zoveel	smaken.	Ieder	mens	houdt	
van	andere	kleuren	van	andere	kleding,	van	
ander	eten.	Maar	waar	houd	jij	van?	Houd	je	van	
groen	of	van	geel?	Van	fel	gestreept	of	rood	met	
spikkels?	Houd	je	van	poezen	of	van	honden?	
Van	krokodillen	met	gevaarlijke	tanden	of	een	vis	
in	een	kom?De	kinderen	stellen	een	persoonlijk	
boekje	samen	met	tekeningen	en	afbeeldingen	
van	zichzelf,	dieren	en	dingen	die	ze	bijzonder	
vinden	zoals	een	zelfportret	met	je	allermooiste	
glimlach,	een	bijzonder	fraaie	bloem,	bijzonder	
lekkere	groente,	ik	in	mijn	lievelingskleren,	mijn	
allermooiste	kunstwerk	van	een	echte	kunstenaar.	

De	kinderen	bekijken	kunstwerken	van	
voorwerpen	uit	de	dagelijkse	omgeving	en	
gaan	daarna	zelf	aan	de	slag	met	het	maken	
van	een	eenvoudige	compositie	van	bestaande	
voorwerpen.	Stapelen	en	bewonderen.

3 tot 4 jaar 

2 tot 3 jaar samen met een begeleider

Tijdsduur:   les van 45 minuten
Kosten:    € 55 per les
Locatie:     op jouw locatie of bij  
    h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren

Tijdsduur:   les van 60 minuten
Kosten:    € 55  per les
Locatie:     op jouw locatie of bij  
    h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren

2.



••• DANS
Dreumesdans 

In	de	les	dansen	begeleider	en	kind	samen,	hoe	
ouder	het	kind,	hoe	meer	de	begeleider	afstand	
neemt	tijdens	de	les.	Zo	zet	de	jonge	danser	
zijn	of	haar	eerste	zelfstandige	stappen	op	onze	
dansvloer.	

Danskriebels	voor	de	(hele)	kleintjes.
Samen	dansplezier	beleven.
Dansen	stimuleert	de	ontwikkeling	van	de	
motoriek,	saamhorigheid	en	communicatie.

2,5 tot 3 jaar samen met een begeleider

Tijdsduur:   les van 30 minuten
Kosten:    € 55 per les
Locatie:     op jouw locatie of bij  
    h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren

3.

Peuter en minidans

Van 3 tot 4 jaar

Tijdsduur:   les van 45 minuten
Kosten:    € 55 per les
Locatie:    op jouw locatie of bij h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren



•••MUZIEK
Muziek speciaal Muziek met Peuters

Muziek	stimuleert	de	ontwikkeling	van	de	
allerkleinsten.

Spelenderwijs	op	muzikale	ontdekkingstocht.
Luisteren,	zingen,	spelen	en	bewegen	op	muziek.
Muziek	levert	een	unieke	bijdrage	aan	de	
hersenontwikkeling	van	het	kind.

1 & 2-jarigen met een (groot)ouder 2-4 jaar

Tijdsduur:   les van 45 minuten
Kosten:    € 55 per les
Locatie:     op locatie of bij h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren

Tijdsduur:   les van 30 minuten
Kosten:    € 55 per les
Locatie:     op locatie of bij h19
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en creëren

4.

Kinderen	houden	van	muziek	en	zingen	graag	
liedjes.	Vooral	als	dat	samen	met	pappa,	mamma,	
oma	of	opa	kan.	Zingen,	spelen	en	vooral	plezier	
hebben	met	elkaar.	De	workshop	is	speciaal	voor	
de	allerkleinsten	van	1	en	2	jaar	met	een	(groot)
ouder.
Muzikale	aanleg	of	stemgeluid	spelen	geen	enkele	
rol	tijdens	de	cursus.	Het	samen	plezier	maken	
staat	voorop.	Thuis	natuurlijk	uitproberen,	want	
de	workshop	is	een	goede	aansporing	om	door	
het	hele	huis	samen	te	zingen.	Echt,	de	dagelijkse	
handelingen	zoals	opruimen,	tandenpoetsen	of	
aankleden	gaan	een	stuk	gemakkelijker	met	een	
liedje	erbij.	Ook	stimuleert	muziek	het	kind	in	de	
ontwikkeling	van	taal,	motoriek,	emotionaliteit	en	
gevoel	voor	maat	en	ritme.	Naast	het	zingen	wordt	
ook	aandacht	besteed	aan	beweging	en	dans.

Peuters	zijn	gevoelig	voor	muziek.	Dat	laten	ze	
vaak	genoeg	zien	door	te	bewegen	op	muziek	of	
spontaan	een	liedje	te	zingen.	Het	is	fijn	om	bezig	
te	zijn	met	muziek	en	spelenderwijs	de	wereld	
om	je	heen	te	ontdekken.	Naast	zingen	en	muziek	
maken,	bewegen	we	op	muziek	en	luisteren	we	
naar	iets	moois.	De	liedjes	gaan	over	de	dingen	
om	ons	heen	en	passen	zich	aan	aan	de	seizoenen.	
Naast	eenvoudige	instrumenten	gebruiken	we	
ook	alledaagse	materialen	zoals	ballen,	papier	
en	ballonnen.	Zo	begint	muziekplezier	en	
gaat	het	thuis	verder.	Vanaf	4	jaar	kan	worden	
doorgestroomd	naar	Spelen	met	Muziek.



5.

••• BESTELLEN 

Bestellen	van	workshops	en	projecten	kan	op	twee	
manieren.

1.						Door	het	invullen	van	het	inschrijfformulier	op		 	
	 de	volgende	pagina	(pag	9)

2.						Door	het	invullen	van	het	online		 	 	 	 	
	 inschrijfformulier	op	de	website

Wanneer	je	een	workshop	of	project	boekt,	gaan	wij	
achter	de	schermen	kijken	wat	er	mogelijk	is	en	doen	
we	je	een	passend	voorstel/offerte.	Na	akkoord	door	
beide	partijen,	wordt	de	aanvraag	uitgevoerd.	

Twijfels,	vragen	of	ideeën?	Neem	dan	gerust	contact	
met	ons	op	via	educatie@h19.nl.



6.

Inschrijfformulier Aanbod h19

Naam	school:

Naam	icc-er:

WORKSHOP/PROJECT

Naam	workshop/project:  

Totaal	leerlingen:

Leerjaar/leerjaren:

Thema:

Datum	uitvoer:

Vorm:

Serie	lessen:		 	 	 	

Naam	leerkracht(en)
1.

2.

Contact	leerkracht(en)
1.

2.
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