DE BIBLIOTHEEK
EEMLAND

KUNSTHAL
KADE
KRIJT
t/m 19 augustus 2018
In deze familietentoonstelling staat
het tekenmateriaal KRIJT centraal. Het
merendeel van de kunstenaars maakten
speciaal voor de tentoonstelling
nieuw werk met nostalgisch bordkrijt.
Ook te zien is bestaand werk van o.a.
Joseph Beuys en Rudolf Steiner. Het
Amersfoortse Blauwdruk033 richtte
de bovenzaal in, met Amersfoortse
kunstenaars die reageren op het
thema. Bezoekers kunnen zelf aan de
slag met krijt in de drie verschillende
doe-het-zelfruimtes: de KAdEStudio,
de KRIJTkamer en het KRIJTlokaal.
Dat maakt de tentoonstelling speciaal
geschikt voor families met kinderen.
INSTAPRONDLEIDING KRIJT
Volg een rondleiding en leer meer
over de deelnemende kunstenaars, de
thematiek van de tentoonstelling en het
verhaal achter de kunstwerken.
> zondag 1, 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12
en 19 augustus | 13.00-14.00 uur |
6+ | gratis op vertoon van een geldig
entreebewijs KAdE
Foto: Mike Bink

vooraf aanmelden
(wordt op prijs gesteld):
boekingen@kunsthalkade.nl

VIER DE
ZOMER

INLOOPWORKSHOP KRIJT
De kunstenaars gebruiken allemaal
verschillende krijttechnieken. Ontdek
in deze workshop de verschillende
technieken in de tentoonstelling en
maak met jouw favoriete techniek een
eigen kunstwerk.
> zaterdag 14 en 28 juli en 11 augustus
| 13.00 -15.00 uur | 6+ | gratis
RONDLEIDING ‘VERBODEN
VOOR OUDERS’
Hoe ziet kunst gemaakt met stoepen schoolbordkrijt eruit? Ontdek het
tijdens deze rondleiding vol spelletjes,
gedachte-experimenten en zoek-, kijken theateropdrachten.
> zondag 22 juli, 5 en 19 augustus |
14.15-15.15 uur | 6+ | € 2,-

ZOMER-LEESCLUBS AMERSFOORT
De komende zomer kun je in
Amersfoort meedoen aan een speciale
Zomer-leesclub, bedoeld voor mensen
die in juli en augustus niet op vakantie
zijn. In een Zomer-leesclub lees je drie
romans en je bespreekt ze aan de hand
van leeswijzers met gespreksvragen.
Senia, de landelijke organisatie van
leesclubs, is initiatiefnemer van dit
culturele zomer-evenement. Het thema
is dit jaar ‘Een reis door het leven’, en
de drie boeken die de leesclubs gaan
lezen zijn: Je ziet mij nooit meer terug
van Sonja Barend, de bestseller De
acht bergen van Paolo Cognetti, en de
boeiende roman De Heilige Rita van
Tommy Wieringa.
Uit Amersfoort hebben zich al
verschillende mensen aangemeld,
met enkele aanmeldingen erbij kan
de Zomer-leesclub van start. Als je
interesse hebt, kun je je melden
bij Liesbeth Ram, contactpersoon
van Senia in de regio Eemland
voor de Zomer-leesclubs. Zij brengt
belangstellenden met elkaar in contact.
Voor meer informatie zie ook
www.senia.nl

ZOMERLEZEN
Lees samen drie boeken met als thema
‘Een reis door het leven’. Opgeven via
mail liesbeth.ram@senia.nl.
> maanden juli en augustus | tijd nader
met elkaar m.b.v. coördinator af te
spreken | 18+ | € 25,00

BOEK VAN DE MAAND
Maandelijks spreken een lezer, een
schrijver, een boekhandelaar en een
bibliotheekmedewerker over hun
favoriete boek.
> woensdag 11 juli en 8 augustus |
12.30–13.15 uur | 18+ | gratis

DIGITAAL HULPPLEIN
Inloopspreekuur voor uw vragen op het
gebied van tablets (iPad of Android),
smartphones, e-boeken en internet.
> donderdag 5 juli en 2 augustus,
10.00-12.00 uur | maandag 16 juli
en 20 augustus, 13.30-15.30 uur |
volwassenen | gratis

ZOMERVOORLEESFEEST
Elke woensdagmiddag lezen
vrijwilligers van de Voorleesexpress
een mooi verhaal voor op de 2e
verdieping. Neem vooral je ouders
mee! Met gratis limo en koffie.
> woensdag 18 juli t/m 22 augustus |
15.00–15.30 uur, 3-5 jaar | 15.30-16.30
uur, 6-8 jaar | gratis

SCHRIJFCAFÉ IN HET EEMHUIS
Schrijf verhalen met behulp van leuke
en inspirerende opdrachten en luister
ook naar anderen. Ervaring niet nodig.
> maandag 7 juli en 13 augustus |
09.30-11.30 uur | volwassenen | € 15,inclusief 2 consumpties

kaartverkoop:
www.bibliotheekeemland.nl

Programma, data, tijden en
prijzen onder voorbehoud.
Check de websites voor
actuele informatie.

TE GAST BIJ
ARCHIEF
EEMLAND
SCHATTEN VAN AMERSFOORT
t/m 6 januari 2019
De Oudheidkundige Vereniging Flehite
(OVF) organiseert, in samenwerking
met Museum Flehite, de tentoonstelling
Schatten van Amersfoort in de
publieksruimte van Archief Eemland op
de derde verdieping in het Eemhuis.
De exposite geeft een beeld over
de tijd waarin de vereniging werd
opgericht en hoe de OVF zich al bijna
anderhalve eeuw heeft ingezet voor
het historisch erfgoed van de stad. Met
foto’s en films krijgen bezoekers een
indruk van Amersfoort eind 19e, begin
20e eeuw. Bij de tentoonstelling is een
programma met o.a. lezingen over
Amersfoort rond 1900. Houd
hiervoor de website www.historischamersfoort.nl in de gaten.
www.archiefeemland.nl

IN HET
EEMHUIS

ZOMERPROGRAMMA
JULI &
AUGUSTUS
2018

VIER DE
ZOMER!
Voor thuisblijvers, achterblijvers
en vakantievierders in Amersfoort
biedt het Eemhuis deze zomer een
veelzijdig vakantieprogramma.
Van Zomerlezen tot Schrijfcafé
voor volwassen. Van Fortnite dansgifjes tot Theater voor tieners. Van
Mindstorms tot Minecraft voor
kinderen. Er zit altijd wel iets voor
je bij! Dus vervelen in de vakantie is
echt geen optie! Zien we jou ook?
Informatie en kaartverkoop
Meer informatie en uitgebreidere
omschrijvingen van alle activiteiten
vind je op de websites van de
deelnemende organisaties. Dat geldt
ook voor het online bestellen van
kaartjes.

MEDIALAB
LEGO WEDO
Bouw samen een te gekke Lego WeDorobot! Leer daarna je robot te besturen
met de iPad. Een ideale kennismaking
met robotica voor kinderen tussen 6 en
9 jaar.
> woensdag 18 juli | 09.30-10.45 uur |
6+ | € 7,50

ZomerPretPas
ZomerPretPas is het leukste
kinderpaspoort van Amersfoort!
Een papieren boekje in
paspoortvorm vol zomeractiviteiten.
De ZomerPretPas wordt uitgereikt
aan kinderen van 4 t/m 12 jaar
in de wijken Soesterkwartier,
Liendert, Rustenburg, Randenbroek,
Schuilenburg, Kruiskamp, Koppel
en de binnenstad. Op vertoon van
de ZomerPretPas zijn geselecteerde
zomeractiviteiten in het Eemhuis met
korting te bezoeken. Meer info:
www.zomerpretpas.nl.
Eemhuis
Eemplein 71-77
3812 EA Amersfoort
www.heteemhuis.nl

LEGO MINDSTORMS
Ga direct aan de slag met een kanten-klare Lego Mindstorms-creatie.
Wek vervolgens je robot tot leven met
sensoren en andere supersnufjes.
> woensdag 18 juli | 11.15-12.45 uur |
9+ | € 10,DAGJE FILMEN VOOR YOUTUBE
Leer je eigen uitlegvideo maken voor
een YouTube-vlog.
> woensdag 15 augustus | 10.0016.00 uur | 8+ | € 20,- / € 15,- met
ZomerPretPas
WORKSHOP MINECRAFT VR
Loop rond in je eigen Minecraftwereld.
Eerst bouw je Minecraft. Daarna beland
je met de HTC Vive VR-bril middenin
jouw virtuele wereld.
> maandag 20 augustus | 13.30-16.00
uur | 8+ | € 10,WORKSHOP SPACESHIP SIMULATOR
Leer met het educatieve spel Kerbal
Space Program in een mum van tijd je
echte raketten ontwerpen en testen.
> dinsdag 21 augustus | 10.00-12.30
uur en 13.30-16.00 uur | 10+ | € 10,- /
€ 7,50 met ZomerPretPas
kaartverkoop:
www.bibliotheekeemland.nl

WORKSHOP DAGJE NATUURDOCU
Ontdek het dierenleven in de stad door
de kijker van je camera en maak je
eigen natuurdocu.
> donderdag 23 augustus | 10.0016.00 uur | 8+ | € 20,- / € 15,- met
ZomerPretPas
WORKSHOP DAGJE MARIO
ANIMEREN
Met scharen, printjes en plakkers
gaan we Mario en zijn vrienden door
levels laten stuiteren. Met stemmetjes,
geluidseffecten en animatie.
> vrijdag 24 augustus | 10.00-16.00 uur
| 8+ | € 20,- / € 15,- met ZomerPretPas
WORKSHOP JOURNALIST
VOOR EEN DAG
Word journalist van jouw journaal.
Neem de camera in je hand en
maak nieuws. Je leert presenteren,
interviewen, filmen en monteren.
> vrijdag 24 augustus | 10.00-16.00 uur
| 8+ | € 20,- / € 15,- met ZomerPretPas

KUNST
BROUWERIJ
THEATERWEEK
Maak als groep in vijf dagen een
prachtige theatervoorstelling met een
einduitvoering.
> maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus
| dagelijks van 10.00-15.00 uur, vrijdag
uitvoering om 19.00 uur | 11-14 jaar |
€ 95,- inclusief lunch
MUSICAL DE GELAARSDE KAT
Repeteer en speel met elkaar in één
dag de sprookjesmusical De Gelaarsde
Kat.
> maandag 20 augustus | 10.00-16.00
uur | 8+ | € 30,- inclusief lunch
DIEREN, DOLLEN & DROP
Knutselen, dansen en muziek maken,
het wordt een dolle dierenboel!
> maandag 20 augustus | 10.00-12.00
uur | 4+ | € 10,- (ouders gratis) / € 7,50
met ZomerPretPas
PIRATEN, PRINSESSEN &
POFFERTJES
Muziek maken, dansen en knutselen
als dappere piraten en prachtige
prinsessen!
> maandag 20 augustus | 14.0016.00 uur | 6+ | € 10,- / €7,50 met
ZomerPretPas
FORMULE 1, FRAMES & FRIS
Maak een mega snelle animatiefilm van
de moves van Max Verstappen.
> maandag 20 augustus | 10.00-12.30
uur | 8+ | € 10,Foto: Henry Krul

TEKENEN, TOVEREN & TUMTUMS
Tover op papier je eigen droomkastelen
en unicorns a la Jill van Zapp.
> dinsdag 21 augustus | 10.00-12.30
uur | 6+ | € 10,VERF, VARIATIE & VLAVLIP
Kun je je eigen verf maken met eieren
en melk?! Jazeker!
> dinsdag 21 augustus | 13.30-16.00
uur | 8+ | € 10,PLUG, PLAY & PRODUCE
Produceer je eigen muziek!
> maandag 20 augustus | 13.30-16.00
uur | 14+ | € 10,-

KNIKKERS, KASTEN & KNETTERIJS
Timmer je eigen flipperkast voor thuis!
> dinsdag 21 augustus | 13.30-16.00
uur | 6+ | € 15,-

HIGH SCHOOL MUSICAL
Zwijmel jij ook weg bij Troy en
Gabriella? Speel in één dag High
School Musical!
> dinsdag 21 augustus | 10.00-16.00
uur | 10+ | € 30,- inclusief lunch

MINECRAFT BOUWWEDSTRIJD
Gebruik je fantasie en bouw het
coolste Bosbad tijdens de Minecraft
Bouwwedstrijd!
i.s.m. Medialab
> woensdag 22 augustus | 10.0012.30 uur (ochtendeditie) | 13.3016.00 uur (middageditie) | 8-15 jaar
| € 15,- inclusief laptop / € 10,- met
ZomerPretPas

ONBEPERKT PLEZIER
Ontdek de leukste sportieve en
creatieve workshops!
i.s.m. Buurtsportcoaches Amersfoort
> dinsdag 21 augustus | 10.00-12.00
uur | 4-16 jaar (voor kinderen met een
beperking) | € 3,- (begeleiders gratis) /
gratis met ZomerPretPas
FORTNITE, FLOSS & FRESH
Show je moves en maak je eigen
Fortnite dans-gifje!
> dinsdag 21 augustus | 10.00-12.30
uur | 8+ | € 10,-

GYMTAS, GLITTERS &
GUMMYBEREN
Wil jij komend schooljaar shinen
op school? Maak je eigen
regenbooggymtas a la Jill van Zapp!
> woensdag 22 augustus | 10.00-12.30
uur | 6+ | € 15,kaartverkoop:
www.kunstbrouwerij.nl

TELEFOONHOES, TAPE &
TOMPOEZEN
Ontwerp en maak je eigen
telefoonhoesje a la Jill van Zapp.
> woensdag 22 augustus | 13.30-16.00
uur | 10+ | € 15,PEUTERS, PRET & PERENIJS
Zing, dans en maak muziek samen met
je peuter!
> donderdag 23 augustus | 10.00-11.00
uur | 2+ | € 5,- (ouders gratis) / € 3,50
met ZomerPretPas
MOORD, MYSTERIE & MEAT
Doe mee met het spannendste
improvisatietheaterspel a la het
moorddiner.
> donderdag 23 augustus | 10.00-12.30
uur – leeftijd 12+ | 13.30-16.00 uur |
14+ | € 17,50

