Cultuureducatie tips #4
Wekelijkse nieuwsbrief voor Westlandse ouders
met tips voor kunst & cultuur in Coronatijden

Kunstkracht challenge
Elke week sturen we je een Kunstkracht-challenge, een uitdaging waarmee we met kunst het Westland
een beetje mooier maken in deze gekke tijden! Jolanda van het Historisch archief legt onze derde
challenge uit: Deze challenge gaat over jouw familie. We dagen je uit om je eigen stamboom te maken.
De naam van je ouders weet je wel en van je opa’s en oma’s misschien ook. Maar hoe heten hun ouders?
Bel je opa’s en oma’s om hierachter te komen. Misschien weten zij ook in welk jaar jouw
overgrootouders geboren zijn. Dat is handig om te weten als je nog verder terug in de tijd wil zoeken
naar familie. Maak een mooie tekening van je eigen stamboom met daarin alle namen die je verzameld
hebt. Je kan ook de stamboom van de website van Historisch Archief Westland gebruiken. Versier je
tekening en vergeet geen foto te maken en deze te delen op Facebook of Instagram met de hashtag
#kunstkrachtchallenge. Geschikt voor alle groepen.

Doe mee met de Kunstkracht challenge #3!

Muziek en zangwedstrijd
De Muziekwedstrijd is de leukste muzikale wedstrijd voor kinderen
van 4 t/m 19 jaar. Je kunt meedoen met alle soorten muziek en ieder
instrument. Zingen mag ook! Upload een filmpje van jezelf of samen
met anderen. Het filmpje mag maximaal 4 minuten duren. Je kunt
een filmpje insturen van 28 maart t/m 10 mei 2020.
Wil je geen filmpje insturen, maar ben je wel benieuwd wat anderen
hebben ingestuurd? Dan kan je hier ook de filmpjes van de vorige
wedstrijd bekijken. Geschikt voor alle groepen.

Dansen voor iedereen
Dansen met juf Grace voor de allerjongsten. Lekker dansen met juf Grace. Jullie kennen de liedjes vast
wel. Kijk, luister en doe maar mee! Geschikt voor de onderbouw.
Lekker dansen met Celine. Even lekker bewegen en gooi al je lichaamsdelen maar eens even goed los.
Misschien zit je al een tijdje met je schoolwerk achter je tablet of laptop daarom is het nu tijd om even
goed te bewegen. Lekkere muziek erbij en swingen maar met Celine! Doe je ook mee? Geschikt voor de
midden- en bovenbouw.
Breakdance met Christian les 1. Breakdance doe je niet zomaar even daar moet je goed voor oefenen,
daarom nu de eerste les van Christian en volgende week staat les 2 in de nieuwsbrief. Oefen deze dus
maar goed dan ben je aan het eind van de week klaar voor les 2! Geschikt voor de bovenbouw.

De zus van Mozart
Iedereen kent Wolfgang Mozart. Bijna niemand weet dat zijn zus
Nannerl als kind even briljant op piano en viool was. Toen ze 11 en 7
jaar oud waren nam hun vader ze op reis door Europa. Drie jaar lang
speelden ze en gaven concerten voor de groten der aarde. Een
sprookje. Nannerl en Wolfgang hadden een hechte band met elkaar.
Die uitte zich in hun zelfbedachte ‘Koninkrijk van Andersom’. Een
plek waar ze een muzikale geheimtaal spraken waarin alle woorden
omgekeerd werden uitgesproken. Misschien schrijf jij ook de taal van
andersom als je deze prachtige voorstelling hebt gezien! Geschikt
voor midden en bovenbouw.

Kunstkracht tip voor thuis: een houten mini-museum
De Kunstkracht tip voor thuis is deze week iets met hout, maar als je geen hout hebt dan kan je het ook
anders doen, kijk maar.....! Geschikt voor alle groepen.

Kunstkracht tip voor thuis: maak je eigen houten mini-museum
animatie!

Maak je eigen thuismuseum
De musea zijn dicht........maar je kunt ook je eigen thuismuseum
maken! Jij bepaalt wat er in jouw museum komt te staan. Een
keertje directeur van je eigen museum zijn, die kans laat je toch niet
voorbijgaan? Download de bouwplaat of bouw zelf iets en laat daarna
je fantasie de vrije loop. Hoe je dat doet lees je op de site van het
Zaansmuseum! Geschikt voor alle groepen.

Eerdere nieuwsbrief gemist?
De voorgaande nieuwsbrieven met nog meer leuke tips op het gebied van kunst en cultuur kan je
terugvinden op onze website.
Heb je zelf tips om te delen of suggesties om deze nieuwsbrief te verbeteren? Neem contact met ons op
via info@westlandcultuurweb.nl of 0174-237045. Ook bij vragen voor hulp bij cultuureducatie die je zelf
wilt uitvoeren, bijvoorbeeld de tips uit deze nieuwsbrief, kun je contact met ons opnemen!
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