
PROGRAMMA OYFO ZOMERKUNSTEN 
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 

Maandag 10 augustus 
Theater 
Door: Marloes Willemsen 

Theater op reis, gaan we dan 
echt op reis? Nee, we halen de 
landen naar ons toe. 'Theater 
op reis' zijn allemaal leuke 
theaterspellen in het thema 
van vakantie. Maak je eigen 
buikspreekpop of een levend 
schilderij. Je kunt het zo gek 
niet bedenken. Deze dag 
maken we er samen een 
avontuur van!

Dinsdag 11 augustus 
Kunst&Design 
Door: Annemarie van Uden 
en Jessie von Pieckartz 

Bij Kunst&Design combineren 
we materiaal met digitaal. 
Eerst ga je een verhaal 
bedenken en met verschillende 
materialen als klei, glas en 
tijdschriften aan de slag om 
personages en decors te 
maken. Vervolgens kan je met 
deze objecten een stop-motion 
maken. Dan komt jouw verhaal 
echt tot leven!

Woensdag 12 augustus 
Dans 
Door: Roxainne Wessels 

Op de dansdag tijdens Oyfo 
Zomerkunsten leer je  een 
vette dans. Je gaat vervolgens 
in groepjes voor elkaar 
optreden! Ook gaan we 
verschillende spelletjes doen 
die dag, in de vorm van dans 
natuurlijk! Het word een 
actieve leerzame maar vooral 
gezellige dag waar we zeker 
niet stil gaan zitten!

Donderdag 13 augustus 
Techniek 
Door: Marlon van den Berg 

Vind jij het leuk om te 
onderzoeken en te ontdekken? 
Om dingen te ontwerpen en om 
te experimenteren met allerlei 
technieken? Dan zijn de 
Techniekworkshops tijdens de 
Zomerkunsten echt iets voor 
jou! Je gaat aan de slag met 
stroomkringen, ledlampjes, 
schakelaartjes, een 3d-pen en 
soldeerbout. Je maakt een 
schilderend robotje en een 
futuristisch huisje.

Vrijdag 14 augustus 
Muziek 
Door: Wouter Munsterman 

We gaan samen de muziek 
bedenken voor de grote Oyfo 
muziekmachine. Deze machine 
zingt, tromt en bromt, zwaait 
en draait, kiept en piept. Je 
gaat op verschillende manieren 
met muziek en instrumenten 
aan de slag en aan de eind van 
de dag hebben we samen de 
presentatie van onze 
waanzinnige muziekmachine. 
Je hoeft geen instrument te 
kunnen spelen om aan deze 
dag mee te doen maar 
wanneer je dat wel kan, neem 
je instrument dan zeker mee!


