WINKELCENTRUM
KRAAILANDHOF
HOOGLAND

WINKELCENTRUM
EMICLAER
EMICLAERHOF

ICOON
EIKENPLEIN
VATHORST

MUZIEKEXPRESS
Ensembles worden per treintje en
bus vervoerd naar speelplekken.

ACTIVITEITEN OP
8 PLEKKEN MET

Eemplein/terras KAdECafé
maandag 7 september

Brug over de Eem

Zandfoort aan de Eem

De Gaaper

Bij Hein/Vismarkt

Winkelcentrum
Kraailandhof

Winkelcentrum Emiclaer

ICOON/Eikenplein

Route Muziekexpress

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00

14.30, 15.15, 16.00
theaterworkshop
17.30 open les moderne
dans

15.00-17.00 meedoedansje

16.00-18.00
dinsdag 8 september

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00

16.30 harpconcert

16.00-18.00
woensdag 9 september

16.45 barre-les aan de reling

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00

14.00, 15.00 meedoedansje

14.00-15.45 theatrale fotoshoot

14.30-17.30 weef mee

15.00-17.00 muziekexpress:
optredens ensembles

16.15-18.00 theatrale fotoshoot

10.00-12.00
12.00-14.00

13.00 fotograferen
in de stad

12.00-14.00 inspringmusical

14.00-16.00

16.45 barre-les aan de reling

16.00-18.00
vrijdag 11 september

12.00-14.00 inspringmusical

12.30-15.30 stopmotion

16.00-18.00
donderdag 10 september

15.30, 16.00 workshop
streetdance

14.30-17.30 maak je eigen stempel

17.30 workshop moderne dans

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00

14.30-17.30 maak je eigen
stempel

14.30-17.30 weef mee

14.30-17.30 stopmotion
& 3d printen

18.00-20.00
zaterdag 12 september

14.30-17.30 workshop
vilten GEANNULEERD

15.30, 16.00 workshop
streetdance

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00

13.30-17.00 optreden
bandjes &
info MusicProduction

12.30 meedoedansje

12.00 workshop
hiphop

16.00-18.00

11.00-13.00 muziekexpress:
optredens ensembles

14.00 workshop hiphop
16.00 workshop hiphop
GEANNULEERD

workshop
presentatie/optreden

Eemplein, terras KAdECafé | Brug over de Eem, tussen de Kleine en Grote Koppel | Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100 | Logement De Gaaper, Hof 39 | Vismarkt/Bij Hein, Kortegracht 2 | Winkelcentrum Kraailandhof, Kraailandhof
Hoogland | Winkelcentrum Emiclaer, Emiclaerhof | ICOON/Eikenplein, Leeghwater 1-3 | Route Muziekexpress: Eemplein > Hof > Lieve Vrouwekerkhof > Varkensmarkt

Alle activiteiten vinden buiten plaats, zolang het weer het toelaat. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor updates over het programma.

alle leeftijden | doorlopend
Van hout en schuimrubber ga je een echte stempel maken. Dit doe je onder andere
door te schuren en knippen. Daarna, met je zelfgemaakte stempel… stempelen maar!
Dinsdag 8 september | 14.30-17.30 uur | Zandfoort aan de Eem
Vrijdag 11 september | 14.30-17.30 uur | Eemplein, terras KadECafé

Eemplein, terras KAdECafé
Bij Hein/Vismarkt, Kortegracht 2
Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100
Winkelcentrum Emiclaer, Emiclaerhof
ICOON, Leeghwater 1-3, op Eikenplein
Brug over de Eem, tussen de Kleine en Grote Koppel
Logement De Gaaper, Hof 39
Winkelcentrum Kraailandhof, Kraailandhof Hoogland
Route Muziekexpress: Eemplein >Hof > Lieve Vrouwekerkhof > Varkensmarkt

7-12 jaar | kinderen en tieners | 20 minuten
Speel mee en maak een theatrale stap in een andere wereld.
De Zipzapper, Prikkeltape of Plakpasta… ? Alledaagse voorwerpen veranderen in
totaal iets anders. En dat doe je allemaal zelf, zonder magie.
Maandag 7 september | 14.30 & 15.15 & 16.00 uur | Eikenplein voor ICOON

4-6 jaar | 15-20 minuten
Mini-workshop waarin je een dansje kunt leren of gewoon lekker kunt meedansen.
Maandag 7 september | 15.00-17.00 uur | Eemplein, terras KAdECafé
Woensdag 9 september | 14.00 uur & 15.00 | Eemplein, terras KadECafé
Zaterdag 12 september | 12.30 uur | Zandfoort aan de Eem

18+ | 30 minuten
Draai, rol, val, zwaai en spring mee met deze open les moderne dans.
Voor iedereen die wil proeven van / kennis maken met moderne dans.
Maandag 7 september | 17.30 uur | Eikenplein voor ICOON

6-10 jaar | 20 minuten
Kijk je wel eens naar een muziekclip of een gekke Tik Tok… Dit is je kans om zelf een
keer uit te proberen wat streetdance is. Eigenlijk is het vooral lekker (mee) dansen op
bekende muziekjes van Tik Tok.
Dinsdag 8 september | 15.30 & 16.00 uur | Winkelcentrum Kraailandhof
Vrijdag 11 september | 15.30 & 16.00 uur | Winkelcentrum Kraailandhof

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | 15 minuten

Laat je betoveren door de klank van twee harpen!
Dinsdag 8 september | 16.30 uur | Eemplein, terras KAdECafé

14-18 jaar | jongeren | 30 minuten
Altijd al eens een echte balletles willen volgen? Dat kan in deze les, waarin het accent
ligt op oefeningen aan de barre. Je kunt kijken naar de les, maar meedoen mag
natuurlijk ook. En dat allemaal ‘op het water’!
Dinsdag 8 september | 16.45 uur | Brug over de Eem bij het Eemplein
Donderdag 10 september | 16.45 uur | Brug over de Eem bij het Eemplein

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | doorlopend
Het is wat het is… Spring er maar in musical! En dat voor het hele gezin!
Woensdag 9 september | 12.00-14.00 uur | Winkelcentrum Emiclaer
Donderdag 10 september | 12.00-14.00 uur | Eemplein, terras KAdECafé (voor de
allerkleinsten)

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | doorlopend
Reis met de magische camera mee naar nieuwe plekken. Waan je op een subtropisch
eiland, in het sprookjesbos of supersnelle auto. Een korte vakantie door de wereld van
magie waarin de tijd soms even wordt stilgezet.
Woensdag 9 september | 14.00-15.45 & 16.15-18.00 uur | Zandfoort aan de Eem

Het toeristentreintje van Amersfoort vervoert dit keer geen toeristen, maar
muzikanten. Door de binnenstad van Amersfoort rijden ze naar vier locaties waar een
miniconcert gegeven wordt. Deze speelplekken zijn op het Eemplein, de Hof, het Lieve
Vrouwekerkhof en de Varkensmarkt. Achter het treintje aan rijdt op zaterdag de
pop-up bus van Scholen in de Kunst. Laat je verrassen door de klanken vanuit de bus!
Woensdag 9 september | tussen 15.00 en 17.00 uur
Zaterdag 12 september | tussen 11.00 en 13.00 uur

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | doorlopend
Een Stop Motion-animatie is eigenlijk en maken van een heleboel foto’s die je achter
elkaar ‘plakt’ in één film. Met gewone huis-, tuin- en keukenspullen kun je hele mooie
animaties maken. Dit is je kans om het eens uit te proberen. Als extraatje staat er een
3D printer waar je een klein, eigen ontwerp uit kunt laten rollen.
Woensdag 9 september | 12.30-15.30 uur | Logement De Gaaper
Vrijdag 11 september | 14.30-17.30 uur | Logement De Gaaper

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | doorlopend
Weven is weer helemaal hip en happening. Maak een weefwerkje, maar dan net even
wat anders… Een textielles voor groot en klein!
Woensdag 9 september | 14.30-17.30 uur | Eikenplein voor ICOON
Vrijdag 11 september | 14.30-17.30 uur | Zandfoort aan de Eem

volwassenen
Onder begeleiding van een docent fotografie loop je door het centrum van Amersfoort
waarbij je (technische) aanwijzingen krijgt. Al lerende en fotograferend zie je
Amersfoort op een hele andere manier. Neem je eigen camera mee!
donderdag 10 september | 13.00 uur | Bij Hein/Vismarkt (startpunt)

jongeren | 30 minuten
Draai, rol, val, zwaai en spring mee met deze open les moderne dans.
Voor iedereen die wil proeven van of kennismaken met moderne dans.
Donderdag 10 september | 17.30 uur | Zandfoort aan de Eem

kinderen & ouders | hele gezin | alle leeftijden | doorlopend
Door met water en zeep over wol te wrijven en te rollen, verandert de wol in vilt. Het
resultaat is altijd spannend omdat je het niet zelf kunt bepalen. Doe mee en laat je
verrassen!
Vrijdag 11 september | 14.30-17.30 uur | Eikenplein voor ICOON
alle leeftijden | 25 minuten per band
Laat je verrassen door vier bandjes van Scholen in de Kunst! En pak meteen informatie
over music production mee. Be there!
Zaterdag 12 september | Eemplein, terras KAdECafé
13.30 Unknown Silence
14.15 Sweet Lemon
15.00 The Elite
16.00 Spill the Beans
16.30 Music Production

kinderen & jongeren |30 minuten
Doe mee en ervaar hoe het is om unieke hiphopmoves te maken op stevige ritmes.
Laat je meeslepen door deze energieke dansstijl waar je vrolijk van wordt.
Zaterdag 12 september
12.00 uur | Bij Hein/Vismarkt
14.00 uur | Winkelcentrum Emiclaer
16.00 uur | Eikenplein voor ICOON

