LICHTBENDE WORKSHOP
“LAAT DE POPPETJES DANSEN”
De aanstekelijke familievoorstelling TUTU van Lichtbende is een wonderlijk en ritmisch dansverhaal,
door toverlantaarns geprojecteerd op een gigantisch doek. De projectiebeelden zijn met een
ontwapenende ontdekkingslust gemaakt van alledaagse voorwerpen en materialen die handmatig en
mechanisch worden gemanipuleerd.
Voor deze presentatiedag heeft Lichtbende een speciale workshoptafel klaarstaan waaraan kinderen
hun eigen toverlantaarnfiguur kunnen knutselen onder begeleiding van twee Lichtbendespelers.
Met verschillende materialen zoals; kralen, kant, ijzerdraad en veel frutsels priegelen we kleine
figuren die tot leven komen in de toverlantaarn. De kinderen ervaren zelf de magische werking van de
toverlantaarn namelijk een wereld op z”n kop!
De workshoptafel is ingedeeld op leeftijd van 4 t/m 6 - en 7 t/m 12 jarigen zodat er ook op
verschillende manieren gewerkt kan worden. Ouders mogen een helpende hand bieden. Aan de hand
van voorbeelden leggen we uit hoe je te werk gaat.
Wij fotograferen alle workshopresultaten en plaatsen enkele foto’s op facebook.com/Lichtbende.
Na afloop mogen de kinderen hun eigen toverlantaarnfiguren mee naar huis nemen.
Normaal kost onze workshop 250,-. en duurt 1,5 uur voor maximaal 25 kinderen.
Op 24 Oktober tussen 12:00 en 16:00 uur bieden we de volgende mogelijkheden van workshops aan:
 2 workshops van 45 minuten voor 250, 4 workshops van 45 minuten voor 500,- , elk uur één
 één doorlopende workshop van 12:00 tot 16:00 voor 500,-, niet meer dan 25 kinderen tegelijk.
Deze kosten zijn inclusief materiaal en is vrijgesteld van btw.
Per workshop maximaal 25 kinderen. Begeleiders mogen meedoen. We verdelen de kinderen per
tafel in leeftijd; 4 t/m 6 jarigen aan één tafel en 7 t/m 12 jarigen aan de andere. We bieden een
moeilijkheidsgraad die past bij hun leeftijd.
Locatie benodigdheden:
Minimaal 2 werktafels met stoelen of krukjes, een muur of scherm waarop geprojecteerd kan worden
en een stopcontact.

