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SUPERGROTE LEGPUZZEL
Duur: 120 minuten
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Maak met de hele klas een kunstige legpuzzel in 
het atelier van Museum Dr8888.  

KLEUR EN GEVOEL
Duur: 120 minuten, 
WO 1 SEP t/m VR 24 DEC
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Met gekleurd vilt leer je alles over kleur en gevoel 
en maak je een knuffelbaar schilderij.

STEM KWIJT
Duur: 40 minuten
Muziekvoorstelling | op school

Muziekvoorstelling in de klas door het Noord 
Nederlands Orkest en Het Houten Huis.

MUZIEK EN BEWEGEN
Duur: 4 lessen 
Muziekproject | op school

Bewegings- en belevingsgerichte muzieklessen 
voor de kleuters.

TRYATER
Sukerswiet

Duur: 45 minuten
Theatervoorstelling | op school

In romantyske smaaksoap yn in dekôr fan minymarskes, 
oer gelok en ûngelok, oer goed en min.

ACTIE,
TEKENEN!
Duur: 45 minuten 
Workshop beeldende kunst

Geïnspireerd op Jackson Pollock maak je met 
de hele klas een tekening op het ritme van muziek.

SLAGDROMEN
Duur: 4 lessen
Muziekproject | op school

Percussielessen op instrumenten en alles wat 
geluid maakt.

TREKKEWATTES
Duur: 60 minuten
Rondleiding | De Lawei

Een avontuurlijke rondleiding in De Lawei; voor en achter 
de schermen met spannende opdrachten.

GO SHORT! FILMFESTIVAL 
Duur: in overleg
Filmproject | De Lawei

Een programma met meerdere korte fi lms 
en lesprogramma’s over het thema natuur.

KLEUR
EN GEVOEL
Duur: 120 minuten, 
WO 1 SEP t/m VR 24 DEC
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Met gekleurd vilt leer je alles over kleur en gevoel 
en maak je een knuffelbaar schilderij. 

MIX JE MEDIAKUNST
Duur: 90 minuten
Mediaworkshop | op school

Mix verschillende materialen en zie wat er gebeurt!

SAMEN MAKEN WE EEN 
MEESTERWERK(MAN)
Duur: 120 minuten, 
WO 1 SEP t/m VR 24 DEC
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Bezoek de expositie over Hendrik Werkman en 
maak daarna samen een heel groot schilderij.  

PIER 21
Wat ‘n Wad

Duur: 40 minuten, 
MA 11 OKT t/m DO 14 OKT
Theatervoorstelling | op school

Voorstelling op school met aandacht voor het wad 
en biodiversiteit.

PROEVEN, KIJKEN 
EN VOELEN
Meat The Future

Duur: 90 minuten
Workshop | De Lawei

Bezoek het restaurant van de toekomst en ga zelf aan de 
slag met de ingrediënten om nieuwe gerechten te creëren. 

TRYATER
Dit wie it waar wer

Duur: 60 minuten,
MA 21 MRT en DI 22 MRT
Theatervoorstelling | De Lawei

Een muzikale weersensatie waarbij de temperatuur 
hoog op kan lopen en CO2 overal op de loer ligt. 

HET HUISPALEIS
‘t Is het vliegen, niet de vlucht

Duur: 60 minuten, 
VR 28 JAN
Belevingstheater | De Lawei

Belevingstheater op maat voor het speciaal onderwijs. 
Over wilskracht, doorzetten en solidairteit. 



CONTACT & AANMELDEN
Jelle Gietema | educatie@lawei.nl | 0512-335070

Meer informatie vind je opeducatie.lawei.nl
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Duur: 60 tot 90 minuten
Theaterworkshop | op school

Theaterworkshop op basis van wie, wat en waar.

SHAKESPEARE JUNIOR

Duur: 4 lessen
Dansproject | op school

Leer in vier lessen je uitdrukken via dans.

BEWEGEN MAG 

Duur: 120 minuten
Film | De Lawei

Ga met je hele klas naar de fi lm in De Lawei.

SCHOOLFILM

Duur: 60 tot 90 minuten
Dansworkshop | op school

Een dansworkshop voor de hele klas, aalsuitend op een 
thema van jouw school.

VAN JE TENEN TOT JE KRUIN  

Duur: 4 lessen
Theaterproject | op school

In vier lessen aan de slag met theatertechnieken 
en eigen dialogen.

IN DE HOOFDROL

Duur: 90 minuten
Kunstworkshop | buiten

Bekijk je eigen buurt met een nieuwe blik.

KUNST IN DE BUURT

Duur: 60 minuten
Muziekworkshop | op school

Ontmoet een musicus van het Noord Nederlands 
Orkest en doe mee met de workshop.

NNO
Musicus in de klas

Duur: 120 minuten
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Je leert alles over kunststroming De Stijl en 
maakt eigen verf met echt pigment in het atelier 
van het museum.

VERFFABRIEK

Duur: in overleg
Beeldende kunst | De Lawei

Meld jouw groep aan voor de wissellijst 
en exposeer je werk in De Lawei.

WISSELLIJST
Heb je ideeën 

voor jouw school 
of groep? Neem contact op! 

OP MAAT

Deze folder biedt een overzicht van de activiteiten voor schooljaar 2021-2022. 
Uitgebreide informatie en prijzen kun je vinden op www.educatie.lawei.nl

Vanuit de regeling Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) is er ruimte om 
samenmet leerkrachten te werken aan deskundigheidsbevordering, 
teamtrainingen en innovatieve maakplaatsen.  

VOOR LEERKRACHTEN
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NOORDELIJK
FILM FESTIVAL
Duur: 120 minuten, 
WO 10 NOV t/m VR 12 NOV
Filmproject | De Lawei

NIEUW: Voor het eerst worden dit jaar te gekke 
jongerenfi lms met lesmateriaal van het festival 
aangeboden in de Lawei.

DE DANSERS
Hotel Hierwaardaar

Duur: 60 minuten, MA 4 APR
Dansvoorstelling | De Lawei

Dansvoorstelling over een hotel vol onverwachte 
taferelen die de werkelijkheid te boven gaan.

JIJ IN DE LAWEI
Duur: hele dag, april en mei
Theaterproject | De Lawei

Maak in één dag een voorstelling 
in de grote zaal van De Lawei.

STOP THE MOTION!
Duur: 90 minuten
Animatieworkshop | op school

Maak je eigen animatievideo in de stop motion app.

EHBM: EERSTE HULP 
BIJ MUSICAL
Duur: 4 lessen
Musicalproject | op school

Geef je eindmusical een boost met EHBM.

POP IN DE SCHOOL

Duur: 6 lessen
Musicalproject | op school

Leer met je klas samen te spelen op 
verschillende instrumenten.

GO SHORT! FILMFESTIVAL 
Duur: in overleg
Filmproject | De Lawei

Programma met meerdere korte 
fi lms en lesprogramma’s.

ZONDER SCRIPT
Duur: 4 lessen
Mediaproject | op school

De camera is overal, hoe vertel je je eigen 
verhaal op beeld?

Duur: 60 minuten, 
DO 10 FEB t/m DO 17 FEB
Muziekvoorstelling | op school

Stap in het schemerdonker waar woorden 
en klanken klinken en stemmen je meenemen.

TEKENFILM 
ZONDER BEELD

WELKOM BIJ 
ONZE KUNSTCLUB 
Duur: 120 minuten, 
WO 1 SEP t/m VR 24 DEC
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Hoe voelt het om een echte kunstenaar te zijn? 
Kun je elkaar inspireren om iets moois te maken?
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DRUKWERK(MAN)
Duur: 120 minuten, 
WO 1 SEP t/m VR 24 DEC
Workshop en rondleiding | Museum Dr8888

Je bedrukt met je eige linosnede je eigen t-shirt, tas 
of rekenschrift. Alles wat plat is kun je bedrukken.

FLUITEND
NAAR SCHOOL
Duur: 4 lessen
Muziekproject | op school 

Fluitend naar school met vier lessen noten lezen en blokfl uit.

HOOGGEËERD PUBLIEK
Duur: 90 minuten
Circusworkshop | op school

Maak van het speellokaal een circuspiste en leer 
hoe je acrobaat wordt.

BONTEHOND
De Geheime Club

Datum: MA 29 NOV
Geheim | De Lawei

Niemand weet wat het is, maar iedereen wil erbij horen.

NNO
Pieter Roelf Jeugdconcert

Duur: 60 minuten, MA 13 JUN
Muziekvoorstelling | De Lawei

Spectaculair jeugdconcert van 
het Noord Nederlands Orkest.

HOOGGEËERD
PUBLIEK
Duur: 90 minuten
Circusworkshop | op school

Maak van het speellokaal een circuspiste en leer 
hoe je acrobaat wordt.

TREKKEWATTES
Duur: 60 minuten
Rondleiding | De Lawei

Een avontuurlijke rondleiding in De Lawei; voor 
en achter de schermen met spannende opdrachten.

MIX JE MEDIAKUNST
Duur: 90 minuten
Mediaworkshop | op school

Mix verschillende materialen en zie wat er gebeurt!

FILOSOFEREN OVER VLEES Meat The Future
Duur: 90 minuten, DEC t/m FEB
Workshop beeldende kunst | De Lawei

Is kweekvlees een duurzame manier om vlees te maken? Met ‘Meat the future’ onderzoeken we de eetcultuur van vlees.


