
beeldende kunst

KUNSTENAAR
IN DE KLAS
Duur: 1 lesuur
Workshop | beeldende kunst | alle niveaus

Een kunstenaar presenteert eigen kunstwerken. 
Daarna gaat iedereen in diezelfde stĳ l aan de slag.

MEI - JUN
Project | gastles, rondleiding, opbouw | beeldende kunst 
| mbo, vmbo, havo, vwo

Leerlingen richten in De Lawei met hun eigen (examen) 
werk een expositie in. 

EXPOSITIE
IN DE LAWEI

divers

Duur: dagdeel
Project | verschillende kunstdisciplines | alle niveaus

Maak in korte tĳ d kennis met verschillende kunst-
disciplines zoals grime, percussie, toneel en dans.

MAAK KENNIS MET 
KUNST-DAG

programma22 23

voortgezet-
en middelbaar
beroepsonderwĳ s

Fi
lm

Duur: hele dag
Project | fi lm | mbo, vmbo, havo, vwo

Kĳ ken, analyseren en maken en dat allemaal rondom 
één fi lm. Met o.a. workshops als fi lmmuziek maken 
en fi lmacteren.

FILMDAG
Duur: dagdeel
Project | fi lm | alle niveaus

Zelf illustraties/afbeeldingen rondom een bepaald thema 
maken en deze achter elkaar monteren.

STOP-MOTION

o.a.: grime, drama, dans, zang, percussie, rap, produceer, fotografi e, graffi ti, keramiek, mixed-media. Elke workshop kan aangepast worden aan de doelgroep of aan een thema. Ook kunnen we er een project op maat van maken en de diepte in gaan. 

WORKSHOPS& OP MAAT

Duur: vier lessen
Project | muziek | alle niveaus

In vier lessen maken leerlingen een eigen lied, dat wordt 
opgenomen in de studio van Muziekopleiding Opmaat.

DE POPBAND
Drums, gitaren & zang

Duur: 60 minuten
Rondleiding | muziek | alle niveaus

Bekĳ k het uitzicht vanaf het podium van Iduna en ontdek 
de backstage. Inclusief licht- en geluidsdemo.

BACKSTAGE
BIJ IDUNA

M
uz

ie
k

MEET EN GREET MET 
EEN POPARTIEST
Duur: 60 minuten
Workshop | muziek | mbo, vmbo, havo, vwo

Dé kans om je favoriete popartiest het hemd 
van het lĳ f te vragen. Kĳ k op iduna.nl wie je zou 
willen ontmoeten.

Duur: 1 lesuur, vanaf januari 2023
Interactieve voorstelling | onderbouw, vmbo, havo, vwo

Ontdek samen de muziek van Mozart onder begeleiding 
van het Gauguin Ensemble.

GAUGUIN ENSEMBLE
Op reis met Mozart

EXAMENRONDLEIDINGEN 
2022-2023
Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | vmbo, havo, vwo

In de examenrondleiding staat het thema van het 
examen Tehatex centraal.

Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | alle niveaus

Neem een kĳ kje in het eerste Nederlandse gebouw 
dat volledig ingericht is volgens De Stĳ l.

KOM BINNEN IN HET 
VAN DOESBURG - Rinsemahuis

KUNSTBENDE PROJECT 
Duur: 4 lessen
Project | verschillende kunstdisciplines | mbo, vmbo, havo, vwo

Van idee naar presentatie; laat jouw stĳ l zien in een fashionshow, 
dj-performance, poëziewerk, of... En doe mee aan Kunstbende!

INDRUKKEN UITDRUKKEN
Groninger Kunst Kring De Ploeg

Duur: dagdeel | ZA 24 SEP - ZO 20 NOV
Project | beeldende kunst | vmbo, havo, vwo, mbo

Laat je inspireren door de werken in de expositieruimte 
en ga zelf aan de slag.

Duur: dagdeel
Project | beeldende kunst | alle niveaus

Maak van afval ingenieuze machines die kunnen vliegen, 
rĳ den, varen, zweven en nog veel meer. Inclusief rondleiding.

KOSMOTRONIKS
Harry Arling

CULTUURDAG
Duur: hele dag
Project | verschillende kunstdisciplines | alle niveaus

Combiprogramma in De Lawei, Iduna en Museum 
Dr8888. Met rondleidingen, workshops en een concert.

educatie.lawei.nl



Najaar 2022  | twee lesuren
Theater | vmbo, havo, vwo, gymnasium, mbo, speciaal 
onderwĳ s, bovenbouw

Nederlands met een beetje Fries | op school
Een indringende voorstelling over liefde, vriendschap 
en alles daartussenin. Over pĳ n aan je hart, schaamte 
en trots tegelĳ kertĳ d.

TRYATER
Flam

Hierbĳ  in een notendop, het cultuureducatieprogramma van De Lawei voor het voortgezet- en 

middelbaar beroepsonderwĳ s voor het schooljaar 2022 – 2023. Uitgebreide informatie en prĳ zen 

zĳ n te vinden op educatie.lawei.nl.

Stel je eigen pakket samen door verschillende onderdelen te kiezen: voorstellingen, fi lms, 

rondleidingen, workshops en projecten. 

CULTUUREDUCATIE OP HET MBO EN VO

CONTACT & AANMELDEN
Floor Veenstra en Jisca van Son | educatie@lawei.nl | 0512-335070

Meer informatie vind je op educatie.lawei.nl

WO 05 APR | Duur: 60 minuten
Muziek, theater | alle niveaus

Over de zin en onzin van het leven.

ORKATER & BONTEHOND
Hier Zit Niemand Op te Wachten

DI 25 OKT | aanvang 19.30 uur
Theater | bovenbouw, havo, vwo, mbo

Confetti-voorstelling met een all queer cast.

HNTJONG
QUEER

DI 01 NOV  | aanvang 19.30 uur
Dans | bovenbouw, vmbo

Een voorstelling over het vinden van je plek 
op het meedogenloze slagveld van de school.

DANSTHEATER AYA
Matties

WO 02 NOV | aanvang 20.00 uur
Divers | havo, vwo, bovenbouw

Een avondvullende voorstelling of een work-in-progress van aan-
stormend talent. De avond wordt afgesloten met een nagesprek.

STORMRAM

GEBIED B, DE STEEG, JONGE HARTEN THEATER FESTIVAL, 
NOORDSTAAT EN DE NOORDERLINGEN - LOOK

WO 16 NOV | avond
Theatervoorstelling | havo, vwo, bovenbouw

LOOK zoomt in op dat wat we zien en dat wat we niet kunnen zien, omdat het te klein of groot is om met het blote oog te 
kunnen waarnemen.

WO 18 JAN  | avond
Theater | vmbo, havo, vwo, gymnasium

Een wereldberoemde toneelklassieker met 
elf spelers van Meeuw jonge theatermakers.

MEEUW JONGE THEATER-
MAKERS - Cyrano

DI 14 FEB | avond
Dans | vmbo, havo, vwo

Spectaculaire choreografi eën waarin dans, 
illusie en lichteffecten samenkomen.

OXYGEN 
Delusion

WO 15 MRT  | avond
Theater | havo, vwo bovenbouw 

Een voorstelling over de relatie tussen burger en politiek.

HNT
Coriolanus

VR 09 DEC
Dans | onderbouw 

Een hartveroverend samenkomen waarin de 
connectie tussen voetbal, theater en het leven 
steeds meer voelbaar wordt.

CORPO MÁQUINA SOCIETY
Football Meets Dance

voorstellingen

MUZIEK & FILM
Datum in overleg
Film | mbo, havo, vwo, bovenbouw 

Documentaires rondom een artiest of band. 
Maar ook: musicals en muzikale speelfi lms.

KUNST & FILM
Datum in overleg
Film | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Reis mee langs grote, bevlogen kunstenaars en hun werk. 
Of bekĳ k internationale top-exposities en musea.

GO SHORT
Datum in overleg
Film | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Programma met meerdere korte fi lms 
en lesprogramma’s rondom een thema 
of onderwerp.

DOCUMENTAIRES
Datum in overleg
Film | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Kĳ k op een fi lmische manier naar de wereld. Met uiteen-
lopende thema’s zoals racisme, straatdans of topsport.

fi lms

SCHOOLFILM
Datum in overleg
Film | Alle niveaus

Bezoek onder schooltĳ d een (zelfgekozen) fi lm, 
zoals The hate U give, Antigone, Vechtmeisje, Flee, 
A perfectly normal family of bekĳ k onze fi lm
programmering via lawei.nl/fi lm.

GRUTTE PIER
Vanaf OKT 2022
Film | alle niveaus

Een fi lm over Grutte Pier en de Friese geschiedenis.

meemaken

Th
ea

te
r

Duur: 60 minuten
Rondleiding | theater | alle niveaus

In een mix van spel, geschiedenis en 
opdrachten maak je kennis met het theater.

BACKSTAGE
BIJ DE LAWEI

Th
ea

te
r

D
an

s

Duur: in overleg, najaar 2022
Workshop | dans | onderbouw

Een brug tussen dansers en voetballers. 
Met kans op een rol in de voorstelling van 
dansgezelschap Corpo Máquina Society.

CORPO
MÁQUINA SOCIETY
Football meets Dance

DO 26 JAN | avond
Dans, theater | bovenbouw | alle niveau’s

Een energieke, ontwapenende en muzikale dans- en 
theatervoorstelling van een groep multi-talenten over 
hoe het verleden in ons doorleeft.

THEATER UTRECHT & DOX
QUAKE

WO 01 FEB | overdag en avond
Theater | alle niveaus

Een voorstelling over gamen en schermtĳ d.

STUDIO 52ND, HET 
GELUID MAASTRICHT 
EN ASKO|SCHÖNBERG
Good Game brb

14 T/M 16 MRT
Theater, beeldend, muziek | bovenbouw, havo, vwo, MBO, SO

Muziektheater vol beeldende poëzie en dans over wankelen en toch sterk blĳ ven.

HET HOUTEN HUIS | PLAN D- | CLUB GUY AND RONI’S 
POETIC DISASTERS CLUB - Als het anders loopt

WO 12 APR | avond
Dans | onderbouw, bovenbouw, mbo

Waar heb jĳ  recht op? Een voorstelling over 
de ongrĳ pbare grenzen van je eigen recht.

DOX
Recht


