Schema activiteiten
Speeltuin: De Toverbal 1
Van Boetzelaerstraat 12
Tijd: 15:30 – 17:00
18, 25 juni & 2 juli:

Circus Kristal Bij Circus Kristal waan je je even als een echte circusartiest. Je mag
spelen en oefenen met al het circusmateriaal. Hoe is het om op een bal te lopen, op een
eenwielfiets te fietsen, of over een koord te dansen? Alle begin is moeilijk, maar je wordt
natuurlijk geholpen door ons. Wij kunnen je laten zien hoe je met alles makkelijk kunt
beginnen en hoe je jezelf steeds kunt blijven uitdagen. Circus is goed oefenen en bedenk:
Niemand kan alles, maar iedereen kan iets!

9, 16 & 23 juli:

Express yourself Theatersport voor kinderen! Je leert: jezelf krachtig te
presenteren. Klein en groot acteren. slapstick op hilarische muziek. Razendsnel een goed
scene maken. Kabinet van gekke loopjes. Samenwerken. Zelfvertrouwen vergroten. Echte
Amsterdamse types spelen, zoals: Tante Sjaan en Ome Cor, Amsterdamse bakfiets
moeder Saskia, Ali & Fatima, en vele anderen. Iedereen kan meedoen en we gaan vooral
heel veel lol hebben. Want lachen is enorm goed voor je brein.
Nina is theatermaker, event organizer, schrijfster en kindercoach en staat bekend om
duidelijke kaders en regels, afgetopt met heel veel liefde en humor! Kinderen van
alle leeftijden e komaf zijn in veilige handen. Nina krijgt elk kind mee.

30 juli, 6 & 13 augustus:

Boem Boem Wack zang en ritme

Gekleurde buizen die geluid maken als
je erop slaat. Dat zijn boomwhackers en je kunt er samen heel veel lol mee hebben en echt
muziek maken! Het is zowel ritmisch als melodisch en iedereen kan het! Alejandro helpt je
om op het juiste moment met je instrument te spelen en ook andere percussieinstrumenten komen aan bod. En je mag er natuurlijk ook lekker bij bewegen, want het
wordt vast moeilijk om stil te blijven staan met deze muziek-workshop!

