Project ‘Fiet wil rennen’ voor ouderen en kleuters van alle
basisscholen in Dongen.
Fiet is een struisvogel, hij steekt zijn kop niet in het zand, maar in de wind,
Heeft u ook zin om te spelen met een kind?
De afbeelding hieronder komt uit het prentenboek ‘Fiet wil rennen’ Van dit boek is een
tekenfilm gemaakt. Deze film wordt gebruikt als inspiratiebron voor een aantal
theaterlessen voor de kleuters van alle basisscholen in de gemeente Dongen. In dit project
willen we graag bereiken dat jong en oud samen speelplezier beleven. Om dat te bereiken
doen we een beroep op u!
Het boek is leuk om voor te lezen aan kleine kinderen.
De kinderen luisteren aandachtig,
horen over de wind en vinden het prachtig
hun verbeelding waait alle kanten uit,
even later spelen ze storm en maak jij het stormgeluid.
Jullie zijn de bomen in het bos,
houd je goed vast anders komen je wortels los!
Dan dobberen jullie als eenden over het water,
in de verte komt een hoge golf.. en hoe dat afloopt…
bepalen jullie later.
Kleuter, iedereen is het ooit zelf geweest, nieuwsgierig eerlijk en vrij van geest.
Vindt u het ook zo mooi om spelende kinderen te zien?
Nodigt het uit tot meespelen misschien?
Als dat zo is dan is het volgende echt iets voor u:
Wat?

Wie?
Waarom?
Wanneer?
Waar?
Kosten?

Een theaterworkshop voor 60 plussers in De Cammeleur om
vervolgens een keer mee te spelen in de kleuterklas op een
basisschool in Dongen, ’s Gravenmoer of Dongen-Vaart.
Alles gebeurt onder begeleiding van theaterdocent Wies Elshout.
Meespelen betekent niet dat we een toneelstuk gaan opvoeren maar
dat u betrokken wordt bij het spel, bijvoorbeeld door ideeën aan te
dragen, aandachtig te kijken en luisteren, problemen op te werpen of
door in een rol te stappen. In de theaterworkshop wordt u hier in
opgewarmd en begeleid. Het belangrijkste is dat u zich prettig voelt en
plezier heeft.
Iedereen vanaf 60 jaar, beperkingen zijn geen bezwaar.
Om (mee)speelplezier te delen met jong en oud.
In maart, april, mei en juni 2019 ( De maand waarin het plaatsvindt, is
afhankelijk van de school waarop u ingedeeld wordt).
Op een basisschool bij u in de buurt.
Gratis

Vervoer?
Informatie op

Heeft u geen vervoer, dan regelen wij dat voor u
Tijdens het Nieuwjaarsconcert van de Seniorenharmonie op
donderdagmiddag 24 januari kunt u meer horen en ervaren over dit
project.
Ook kunt u dan al uw vragen stellen.
U kunt voor vragen of aanmelding ook contact opnemen met Colinda
Blous van SWOD:
Telefoon
:0162-375296
E-mail
:info@swodongen.nl
Of Karin Adriaansen van Het KunstPodium
Telefoon
: 06-36268200
E-mail
: karinadriaansen@hetkunstpodium.nl

Aanmelding

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor dit project:
 Door onderstaand formulier ingevuld te versturen naar:
Het KunstPodium
T.a.v. Karin Adriaansen
Postbus 72
5100 AB Dongen





Door een mail, met de gevraagde gegevens, te sturen naar
info@swodongen.nl of karinadriaansen@hetkunstpodium.nl
Onder vermelding van ‘Fiet wil rennen’
Door te bellen naar SWOD of Karin Adriaansen

Naam

:

………………………………………………………………………………

Straat +huisnummer

:

………………………………………………………………………………

Woonplaats

:

………………………………………………………………………………

Telefoon

:

………………………………………………………………………………

E-mail

:

……………………………………………………………………………..

Heeft u vervoer?

:

Ja / Nee ( a.u.b.’ ja’ omcirkelen als uzelf voor vervoer zorgt)

Heeft u een voorkeur voor een basisschool? Zo ja, voor welke basisschool?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

