
 
KOM DANSEN, KOM ACTEREN, KOM KNUTSELEN, 

 KOM SCHILDEREN, 
LEEF JE CREATIEF UIT EN HEB PLEZIER! 

 

Zomerfestival Het Oude Postkantoor Gieten 2020 
 

Leuke creatieve workshops voor kinderen en jongeren 
van 10 – 15 augustus 

In Het Oude Postkantoor 
Schoolstraat 17 Gieten 

 

In de laatste week van de vakantie organiseren wij voor jullie 
een leuke week met allerlei creatieve activiteiten. Dit doen 
we natuurlijk op een verantwoorde manier in verband met 

Corona 
 

Kom deze week en geef je op voor 1 of meer workshops die jij 
leuk vindt. Geef je op, want VOL=VOL 

 
 
 
 
 

Voor het programma  Z.O.Z.  
Geef je op via: https://www.hetoudepostkantoor-gieten.com 

 

https://www.hetoudepostkantoor-gieten.com/


Spraakwatertheater: Hoe  leuk is het als je zelf iets bedenkt, en dat dan echt laat gebeuren!? 
In een paar dagen van plezier samen een voorstelling maken. 
1 groep op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9:00-12:00 uur 
Leeftijd: Vanaf 10 jaar 
Kosten: € 50,-  per deelnemer 
Spraakwatertheater gaat van start bij tenminste 10 deelnemers.  
 
Streetdance: 
Begin jij altijd meteen te swingen als je muziek hoort? Kun je niet stil blijven zitten bij een 
vette beat? Bij dansschool Out of control geven ze les in verschillende dansstijlen. Kom het 
proberen tijdens deze streetdance workshops!  
Wanneer:  Dinsdag 11 augustus, 9:00-9:45 uur groep 3,4,5  

Dinsdag 11 augustus 9:45-10:30 uur groep 6,7,8 
Dinsdag 11 augustus 10:30-11:30 uur vanaf 13 jaar/Tieners 

Kosten: € 2.- per deelnemer 
 
Armbandjes maken: 
Superleuk, het maken van je eigen kleurige armbandjes !! 
op deze workshop mag je 2 armbandjes maken die je later met trots kunt dragen. 
Geweldig toch ?? 
Wanneer: Dinsdag11 augustus 10.00 – 12.00 uur groep 3.4,5     
  Donderdag 13 augustus om 10.00 uur – 12.00 uur groep 6,7,8  
  Donderdag 13 augustus 13.30 15.30 uur vanaf 13 jaar/tieners 
Kosten: €12,50 inclusief materiaal  
 
Workshop schilderen: In voetsporen van de Aboriginals: 
Maak een schilderij of regenmaker zoals de Oorspronkelijke bewoners van Australië dit 
deden. Lekker met verf aan de gang. 
Wanneer:  Woensdag 12 augustus van 10.00 – 12.00 voor kinderen groep 3,4,5 

Dinsdag 11 augustus van 13.00  – 15.00 uur voor kinderen groep 6,7,8 
Kosten: € 12,50 inclusief materiaal  
 
Workshop: Vrolijke Dierenschilderijen maken: 
Ben je ook zo dol op dieren en wil je graag een vrolijk schilderij thuis aan de muur van je 
eigen huisdier of je lievelings dier? Dan gaan we dat doen! Lekker aan de slag met acrylverf 
en stiften en het wordt een vrolijke boel met een leuk resultaat! 
Wanneer: vrijdag 14 augustus van 13.00 – 16.00 uur Vanaf 12 jaar/tieners 
Kosten: € 15,00  per deelnemer inclusief materiaal 
 
Workshop: Ontdek de kunstenaar in jezelf: 
Tekenen of schilderen met verschillende materialen. Leef je uit en voel je ook een 
kunstenaar zoals Vincent van Gogh. 
Wanneer:  Maandag 10 augustus van 10.00 – 12.00 uur groep 6,7,8 
Kosten: € 12,50 inclusief materiaal  
 

 
Geef je op via: https://www.hetoudepostkantoor-gieten.com 

https://www.hetoudepostkantoor-gieten.com/

