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

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

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

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

Jaarprogramma
Project | theater, dans | alle niveaus

Met dit totaalpakket van workshops, voorstellingen 
en repetitiebezoek bouw je aan een duurzame samen-
werking met het NNT en Glub Guy&Roni. 

NNT + CLUB GUY&RONI 
@SCHOOL

Duur: dagdeel
Project | verschillende kunstdisciplines | alle niveaus

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

MAAK KENNIS MET 
KUNST-DAG

Duur: 1 uur
Rondleiding | theater  | mbo

Maak kennis met één of meerdere afdelingen 
in het theater, zoals horeca, facilitair of techniek. 

BEROEPENORIËNTATIE 
DE LAWEI
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Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | alle niveaus

We nemen een kijkje in het eerste Nederlandse 
gebouw dat volledig ingericht is volgens De Stijl. 

KOM BINNEN IN HET 
VAN DOESBURG - 
RINSEMAHUIS

EXAMENRONDLEIDINGEN 
2021-2022
Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | vmbo tl, havo, vwo

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

Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | havo, vwo

Tijdens de tentoonstelling Even goede vrienden duiken 
we dieper in de geschiedenis van kunstcollectieven. 

WAARDE VAN HET 
KUNSTCOLLECTIEF

Duur: 120 minuten
Rondleiding | beeldende kunst | mbo, vmbo tl, havo, vwo

Je ziet wat de conservator doet, neemt een kijkje in 
de kunstbibliotheek en we dalen af naar het depot!

HOE WERKT 
EEN MUSEUM? 
BACKSTAGE TOUR

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
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lm

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

Kijken, analyseren en maken en dat allemaal rondom 
1 fi lm. Met o.a. workshops als fi lmmuziek maken en 
fi lmacteren o.l.v. workshopdocenten van OneDayArtist. 

FILMDAG
Duur: dagdeel
Project | fi lm | alle niveaus

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

STOP-MOTION

beeldende kunst
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Eind DEC - half FEB
Workshop | beeldende kunst, burgerschap | 

mbo horeca

Recepten die je (nog) niet kunt koken; vleesijs, gebreide 
steaks en meer. We verkennen de (on)mogelijkheden van 
koken met (kweek)vlees.

NEXT NATURE NETWORK
Koken met (kweek)vlees

Eind DEC - half FEB
Workshop | beeldende kunst, fi losofi e, burgerschap | 

mbo, vo onderbouw alle niveaus

Is kweekvlees een duurzame manier om vlees te maken? 
Met Meat the Future onderzoeken we de eetcultuur 
van (kweek)vlees.

NEXT NATURE NETWORK
Filosoferen over vlees

Duur: 1 lesuur
Workshop | beeldende kunst | 

alle niveaus

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

KUNSTENAAR 
IN DE KLAS

Half OKT - half DEC
Rondleiding + workshop | beeldende kunst | 

mbo, vmbo, havo, vwo, vanaf klas 3

Ontdek de landschappen van vier vrouwelijke kunste-
naars en maak daarna je eigen geschilderde landschap. 

DE SCHILDER EN HAAR PALET
Ode aan het landschap

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.

DE EXPOSITIE
Duur: in overleg
Do it yourself | beeldende kunst, fi losofi e, burgerschap | 

alle niveaus

Meld je klas aan voor de Wissellijst en exposeer met jullie 
werk in De Lawei.

WISSELLIJST

Eind DEC - half FEB
Rondleiding | beeldende kunst | 

alle niveaus

Bezoek het restaurant van de toekomst en ‘proef’ 
de exclusieve gerechten gemaakt met het nieuwe 
ingrediënt: kweekvlees.

NEXT NATURE NETWORK
Meat the Future

Eind DEC - half FEB
Rondleiding + fi lm | beeldende kunst, fi lm, burgerschap | 

havo, vwo vanaf klas 4

Over kweekvlees: een rondleiding door de expo Meat the 
Future i.c.m. een bezoek aan de gelijknamige docu 
in onze fi lmzaal. 

DOCU & EXPO
Meat the Future
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Theater | mbo, vmbo vanaf klas 2

Voorstelling in de klas. Over jezelf zijn en hoe lastig 
dat soms is.

TRYATER
Jonges 

VR 17 DEC | avond
Theater | vmbo, havo, vwo, klas 1+2

Zinderella is een voorstelling met professionals 
en amateurs en gaat over je lijf en over alle eisen 
die jij en de wereld daaraan stellen.

NNT & MAAS TD
Zinderella

DO 7 OKT | avond
Theater, muziek, dans, collage | havo, vwo, vanaf klas 4

Een wervelende collage van jonge mensen over 
mannelijkheid, gender, stoer zijn en kwetsbaar zijn. 
Met zang, dans, rap en poëzie.

O.L.V. RIKKERT VAN HUISSTEDE
BOYS WON’T BE BOYS

DO 30 SEP | overdag
Dans, theater | mbo, vmbo, havo, vwo, vanaf klas 3

Een mix van breakdance, fysieke komedie, livemuziek, 
fi lm en bizarre humor.

155 & MAAS TD
Controle

MA 25 OKT + DI 26 OKT | aanvang 17.00u
Theater, festival | mbo, havo, vwo, vanaf klas 3

Over vriendschap, verraad en liefde naar de Ilias van 
Homerus. Een mini-theaterfestival met eten & drinken 
en optredens van dj’s.

HNTJONG
Trojan Wars

VR 10 DEC | avond
In overleg (MA 6 - DO 9 DEC) | overdag
Theater, muziek, acrobatiek | isk, pro, vmbo tl, havo, vwo, klas 1+2

Een muzikale, acrobatische voorstelling over de gevolgen 
van moderne technologie. Over robots die ons helpen, 
maar ook manipuleren…

HET HOUTEN HUIS
Blinde Vlek

VR 28 JAN | overdag
Theater, poppen, beleving | vso - belevingsgericht

Belevingstheater op maat. Over wilskracht, doorzetten 
en solidariteit.

HET HUISPALEIS
‘t Is het vliegen, niet de vlucht

In overleg (DO 10 - DI 15 FEB + MA 7 MRT) | overdag
Theater, muziek, visueel, poëzie | isk, pro, vso - structuur + zml

Stap in het schemerdonker waar woorden en klanken 
klinken en stemmen je meenemen op reis. Beeldend, 
muzikaal en poëtisch.

HET HOUTEN HUIS
Tekenfi lm Zonder Beeld

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

beroepsonderwijs voor het schooljaar 2021-2022. Uitgebreide informatie en prijzen zijn te vinden op educatie.lawei.nl. 

Programma’s kunnen in aangepaste vorm ook online georganiseerd worden. Stel je eigen pakket samen 

door verschillende onderdelen te kiezen: voorstellingen, fi lms, rondleidingen, workshops en projecten. 

In het kader van Arcadia, een 100 dagen durende Friese cultuurmanifestatie in april t/m juli 2022, 

zullen door het schooljaar heen aanvullende programma’s ontwikkeld worden. 

CULTUUREDUCATIE OP HET MBO EN VO

CONTACT & AANMELDEN
Willemijn Bouma | educatie@lawei.nl | 0512-335070

In het kader van Arcadia, een 100 dagen durende Friese cultuurmanifestatie in april t/m juli 2022, 

Meer informatie vind je op educatie.lawei.nl
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In overleg
Concert | muziek | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Ontdek de diversiteit van popcultuur in Iduna. Houd de agenda in de gaten via Iduna.nl. Schoolconcerten zijn op verzoek mogelijk.

POPCONCERT IN IDUNA

Hele schooljaar
Theater | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Kies een voorstelling uit die bij je past 
op lawei.nl/theater

REGULIERE 
VOORSTELLING

In overleg
Workshop / project | theater | alle niveaus

Wisselend per voorstelling, op een actieve en informatieve 
manier voorbereiden op het theaterbezoek.

VOORBEREIDING 
OP VOORSTELLING

MA 4 APR | overdag
Dans, visueel, objecten | isk

Verstopt en verdwaald doen de gasten in het hotel een poging 
hun eigen weg te vinden. Met dans, mime, video en objecten.

DE DANSERS & HET FILIAAL
Hotel Hierwaardaar

NOORDERLIJK FILM FESTIVAL
WO 10 - VR 12 NOV
Film | Alle niveaus

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

SCHOOLFILM
Datum in overleg
Film | Alle niveaus

Bezoek onder schooltijd een (zelfgekozen) fi lm, 
zoals I am Greta, Corpus Christi, Sorry we missed you
en White Cube.

REGULIERE FILMS
Hele schooljaar
Film | mbo, havo, vwo, bovenbouw

Check de programmering op lawei.nl/fi lm en schuif aan!

MUZIEK & FILM
Datum in overleg
Film, muziek | 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 bekijk internationale top-exposities en musea.
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GO SHORT
Datum in overleg
Film | mbo, havo, vwo, vmbo

Programma met meerdere korte fi lms (o.a. Father Figure
en Q&A met makers) en lesprogramma’s rondom een 
thema of onderwerp.

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

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

DO 24 MRT | avond
Theater | havo, vwo, vanaf klas 4

Een transzoon en zijn moeder samen op de vloer. Over zijn zoek-
tocht naar gender en identiteit en haar reactie daarop als moeder.

HET LAAGLAND
Met zonder ballen

mee maken
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Duur: 90-120 minuten
Project | theater | alle niveaus

In de theaterzaal een scène in elkaar zetten 
o.l.v. acteurs van Tryater. Met licht, geluid, decor, 
kostuum, regie en spel.

TRYATER
Theater hoe werkt het

Duur: 90-120 minuten
Project | theater | vo onderbouw, mbo entree, zml

Met de acteurs van Tryater verkennen we 
de grenzen van taal door middel van theater, 
verbeelding en creativiteit.

TRYATER
Huh? Wat? Is dit taal?

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

Duur: dagdeel
Project | dans | alle niveaus

Studeer een complete dans in en verras je publiek hiermee. Opnemen op fi lm kan ook.

FLASHMOB

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
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MA 6 SEP (vanaf) | overdag 
VR 24 SEP concert | avond
Project | muziek | mbo, vmbo, havo, vwo, onderbouw

Ontdek de wereld van gamemuziek: ga in twee lessen 
aan de slag met gamecomposer Niels van der Leest en 
bezoek het live concert. 

NNO SPEELT 
GAMEMUZIEK

NNO
Repetitiebezoek en Q&A

DI 18 JAN | overdag 
DI 22 MRT | avond
Workshop | muziek | alle niveaus

Bezoek met leerlingen een orkestrepetitie van 
het Noord Nederlands Orkest en bestook de musici 
met al je vragen.

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 lijf te vragen. Kijk op Iduna.nl wie je zou 
willen ontmoeten.

BACKSTAGE
BIJ IDUNA
Duur: 60 minuten
Rondleiding | muziek | alle niveaus

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

Duur: 1 lesuur
Workshop | muziek | alle niveaus

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

NNO
Musicus in de klas


