
DINSDAG 30 APRIL    
    
LOCATIE: HUIS VAN DE BUURT MORSCHWIJCK, TOPAASLAAN 19, LEIDEN 
De workshops dans worden verzorgd door Dansstudio de Rode Sneakerz 

10.00 - 10.45u | 4 - 6 jaar | Dance-Mix
Een stoere kleuterles voor kids die niet alleen maar op kinderliedjes willen dansen! Spelenderwijs leren wij 
al echte choreografieën aan.

11.00 - 12.00u | 6 - 9 jaar | Streetdance
Een toffe dansles op de muziek van nu! Wel of geen ervaring, dat maakt niet uit, deze workshop is voor 
iedereen leuk. Plezier is het allerbelangrijkste. Houd je van bewegen en van muziek? Dan is dit een leuke 
les voor jou!

12.00 - 13.00u | 9 - 12 jaar | Streetdance
Een toffe dansles op de muziek van nu! Wel of geen ervaring, dat maakt niet uit, deze workshop is voor 
iedereen leuk. Plezier is het allerbelangrijkste. Houd je van bewegen en van muziek? Dan is dit een leuke 
les voor jou!

meivakantie 2019 
workshops voor iedereen van 4 t/m 12 jaar
SCHRIJF JE IN VIA WWW.BPLUSC.NL/DOEMEE 

WOENSDAG 1 MEI    
    
LOCATIE: HUIS VAN DE BUURT MORSCHWIJCK, TOPAASLAAN 19, LEIDEN

De workshops zingen worden verzorgd door Zangstudio Singspire 
 
10.00 - 10.45u | 4 - 6 jaar | Zingen
In deze workshop mag je lekker zingen! Samen met juf Tessa ga je de leukste, grappigste en mooiste 
liedjes zingen. 

11.00 - 12.00u | 6 - 9 jaar | Zingen
In deze workshop gaan wij onze stem gebruiken. Hier leer je hoe je mooi kunt zingen en gaan wij 
bijzondere liedjes zingen. 

12.00 - 13.00u | 9 - 12 jaar | Ukelele
Ken jij de ukelele al, een kleine gitaar? In een uur leer je een leuk liedje te spelen op de ukelele. Met deze 
mooie klanken is het net of je op een tropisch eiland zit!



DOE MEE! 

Heb je in de vakantie zin om iets creatiefs te doen? Schrijf je dan nu in voor de workshops van de 
Cultuurcoaches. Misschien ontdek jij wel iets wat je heel erg leuk vindt om te doen! 

Deelname is gratis en alle workshops vinden plaats in Huis van de buurt Morschwijck,  
Topaaslaan 19, Leiden. Inschrijven is verplicht en doe je op www.BplusC.nl/doemee

De Cultuurcoaches in de Wijk is een initiatief van gemeente Leiden.

DONDERDAG 2 MEI    
    
LOCATIE: HUIS VAN DE BUURT MORSCHWIJCK, TOPAASLAAN 19, LEIDEN
 De workshops nieuwe media worden verzorgd door Clips in de klas

10.00 - 11.00u | 6 - 9 jaar | Macro fotografie 
Ontdek de mooiste geheimen van de natuur met de fotocamera. In deze workshop ga je naar buiten met 
een macrolens . Door deze speciale lens op de fotocamera kun je alles heel groot zien. Ga plat op je buik 
liggen en maak de mooiste foto’s van insecten. De workshopdocent zorgt voor de camera’s.

11.15 -13.00u | 9 - 12 jaar | Vloggen
Hoe maak je een leuke vlog? Leer in deze workshop welke basistechnieken een vlog heeft. 
Je krijgt genoeg tips om na de workshop thuis zelf aan de slag te gaan met jouw eigen vlog. De 
workshopdocent zorgt voor de camera’s.

gratis workshops  voor iedereen van 4 t/m 12 jaar!


