oktober 2016

NIEUWSBRIEF

Voor je ligt de onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief van Trefpunt cultuureducatie
Heusden. Met nieuws over KUNST op- en na school, wat gebeurt er in onze gemeente en
in de regio. Veel leesplezier!
______________________________________________________________________________________

Trefpunt café 2 november: workshop van Pinterest naar werkvloer!
Op 2 november is het eerste Trefpunt café van dit schooljaar.
Er wordt een zeer praktische en meteen inzetbare workshop
gegeven: van Pinterest naar werkvloer! Ook voor het maken
van creatieve sinterklaas of kerstopdrachten wordt Pinterest
vaak geraadpleegd. Vaak ontstaat de vraag: hoe zorg je
ervoor dat een creatieve activiteit van Pinterest in een brede
context wordt geplaatst? Hoe zorg je ervoor dat het
Pinterest-idee een knutselwerkje overstijgt en leerlingen
aanzet tot onderzoek en eigen creativiteit? Schrijf je in vóór
21 oktober!
N.B.: deze workshop is open voor alle leerkrachten.
______________________________________________________________________________________

KUNST na school
KUNST na school is weer van start! In Oudheusden (de
Dromenvanger) en Drunen (de Bolster) krijgen kinderen
pBoneles van Beppie Schalken. Binnenkort starten weer de
lessen Dickens toneel door de Dickens Academy en
Beeldend/ crossover door Ton Lammers. Houd de website en
facebook in de gaten!
______________________________________________________________________________________

Cultoer
De Cultoer is de steeds weer vrolijke aftrap van het culturele
seizoen waarbij lokale kunstenaars alle kinderen uit het
basisonderwijs trakteren op hun kunne.
De editie 2016 was nagenoeg vlekkeloos! Kijk hier voor een
filmpje of foto’s
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______________________________________________________________________________________

ICC-cursus
Drie Interne CultuurCoördinatoren gaan van start met de
ICC-cursus die loopt van oktober tot mei. Deze cursus helpt
bij het schrijven van een beleidsplan, het coördineren van
activiteiten en het creëren van draagvlak binnen je team.
Tegelijkertijd ontmoet je cultuuraanbieders in Heusden. Bij
goed gevolg krijg je een certificaat. We wensen Sharon van
de Bussel en Koen en Pieter van de Duinsprong veel succes!
_____________________________________________________________________________________

Stromae-dag bij de Aleph op 19 november!
Geen veelzijdiger artiest dan Stromae! Al weken zijn bij de
Aleph de meest fantastische filmpjes te zien van de Vlaamse
artiest Stromae. Als muzikant, als lichtontwerper, als danser,
als kledingontwerper. Daarnaast slaat hij een mooie brug
tussen Afrika en West-Europa. Op 19 november staat de hele
Aleph bol van activiteiten rondom Stromae. Zeker niet alléén
leuk voor kinderen!! Houd de website in de gaten!
_____________________________________________________________________________________

Archeoloog in de klas!
In Brabant zijn tijdens de nationale Archeologiedagen allerlei
activiteiten om archeologie bij een groter publiek onder de
aandacht te brengen. Erfgoed Brabant heeft iets vets! Maak
je gebruik van de leskist De Romeinen in Noord-Brabant, dan
kun je gratis een archeoloog op bezoek krijgen in de klas! De
leskist is op twintig plekken in Brabant te leen, dus voor alle
scholen wel ergens in de buurt.
Kijk op www.erfgoedbrabant.nl/romeinen voor een overzicht
van de uitleenpunten.
_____________________________________________________________________________________

Studiedag Muziek, daar zit wat in 5 april 2017
Speciaal voor scholen die begonnen zijn met de Impuls
muziekonderwijs organiseert Philharmonie Nederland een
studiedag. Dus: leerkrachten van de Vlechter, van Th.J.
Rijkenschool en Jong Leren: doe er je voordeel mee!
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