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Voorwoord 

Vrijheid!

Op 28 november is het weer zover: het Groene Hart Lyceum bruist van binnen en van buiten. Het 
is weer cultuurdag; alle talenten komen aan bod. Doe mee! 
Veel collega’s, oud-collega’s, ouders, leerlingen en oud-leerlingen zijn al weken aan de slag om 
voor jullie een mooi programma samen te stellen met workshops. 

Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven, onze maatschappij en onze school. 
Waar je ook kijkt, zie je kunst om je heen. Want kunst en cultuur binden samen; je vertelt elkaar 
over muziek die je mooi vindt, wijst elkaar op een goede film of kunstwerk, je geniet samen en leert 
van elkaar. Op die manier willen we met elkaar ervaringen opdoen en delen op de cultuurdag. 

De cultuurdag is inmiddels een mooie traditie op onze school met elk jaar een nieuw thema. De 
commissie heeft ook dit jaar een mooi programma samengesteld, waarvoor dank. 
Het thema voor dit jaar is Vrijheid! en hangt samen met het herdenken van 75 jaar vrijheid. 

Lees het programma en maak een keus uit de vele mogelijkheden! 

Astrid Schouten 
Sectordirecteur Lyceum 
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Belangrijke informatie 

Donderdag 28 november gaat de jaarlijkse cultuurdag weer beginnen. 
Om deze dag goed te laten verlopen, zijn er een aantal belangrijke informatiepunten. Lees deze 
goed door, want de cultuurdag is veranderd ten opzichte van vorig jaar!  

Algemeen 
• De dag bestaat uit 3 blokken van 2 uur. Tussen blok 1 en 2 zit een kort wisselmoment. Tussen 

blok 2 en 3 zit een pauze. Dit ziet er als volgt uit: 
✴ Blok 1: 9:00-11:00 
✴ Blok 2: 11:15-13:15 
✴ Blok 3: 14:00-16:00 

• Er is dit jaar een presentatie avond. Op deze avond presenteer je jouw gemaakte werk. 
• Er zijn workshops van 2, 4 of 6 uur beschikbaar.  
• De workshops zijn onderverdeeld in 4 categorieën. Bij het kiezen van de workshops ben je 

verplicht in elke categorie 3 workshops te kiezen. In totaal heb je dus 12 workshops gekozen.  

Inschrijven 
• Op 1 november ontvang je op je school e-mail een bericht met informatie en een link naar het 

inschrijfformulier.  
• Als je geen bericht hebt ontvangen, geef je dit aan bij de administratie (naast de 

personeelskamer) 
• Van 4 november 9:00 tot 7 november 9:00 kun je je inschrijven voor workshops. 
• Na het invullen en verzenden van het formulier kan er niet meer gewijzigd worden. 
• Op 20 november wordt de indeling van de workshops bekend gemaakt op borden in de grote 

aula. 
• Leerlingen die zich niet hebben ingeschreven voor een workshop worden door de organisatie 

ingedeeld. 

Overig 
• Één van de workshops is een voorstelling van Rob en Emiel. Deze vindt plaats in de grote 

aula. De aanvang van de eerste twee voorstellingen is telkens na het begin van de workshops, 
dus om 10:00 en 11:45. De laatste voorstelling begint wel om 14:00.   

• Lokalenindeling en workshopindeling kun je vanaf 20 november vinden op lijsten in de aula.  
• Als je een workshop hebt gekozen die buiten school plaats vindt, kun je op de lijsten in de aula 

vinden waar je moet verzamelen. 

(Lees verder op de volgende bladzijde.)  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Klas 1 
Alle brugklassers beginnen de dag met een voorstelling in theater Castellum. Je verzamelt om 
9:00 voor theater Castellum, op het Rijnplein. 
Voor de rest van de dag (blok 2 en blok 3) kies je workshops. Je kunt dus kiezen voor één 
workshop van 4 uur of twee workshops van twee uur.  
Kies in elke categorie 3 workshops. Je hebt dus in totaal 12 workshops opgegeven op je 
inschrijfformulier. 

Klas 2 
Alle tweede klas leerlingen maken een dagtrip naar Amsterdam, waar ze o.a. het Scheepvaart 
Museum bezoeken.  

Klas 3, 4, 5 en 6 
Leerlingen uit klas 3, 4, 5 en 6 stellen hun eigen programma samen voor de hele dag.  
Ze kiezen 3 workshops van 2 uur, 1 workshop van 6 uur of 1 workshop van 4 uur en 1 van 2 uur. 
Er moeten drie workshops gekozen worden uit alle vier de categorieën. Je maakt dus in totaal 
twaalf keuzes.  
 

Belangrijke data op een rij 
• 1 november      E-mail met inschrijflink. 
• 4 november     9:00 Inschrijven via link in e-mail. 
• 7 november     9:00 Sluiting inschrijving. 
• 28 november    Cultuurdag. 

✴ Blok 1: 9:00-11:00 
✴ Blok 2: 11:15-13:15 
✴ Blok 3: 14:00-16:00 

Succes met inschrijven en alvast veel plezier! 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? 
Neem dan eerst contact op met je mentor. 

 
De cultuurdagcommissie: 
Flory Bogaards 
Miranda Koning 
Kyara van der Vegt 
Colette Vester 
Rudolf Haitsma 
Ruben Knoester 
Mannes Meijerink 
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RUBRIEK 1 - VRIJE EXPRESSIE 

1   Brandschilderen 
Leiders:  
Ad den Breejen, Bart Schutte, Jeroen Westerbeek 

Beschrijving workshop:  
Een houten of leren voorwerp verfraaien d.m.v. patronen of plaatjes er in te branden. De 
brandersets zijn aanwezig op school, het is wel handig om een eigen voorwerp mee te nemen die 
je wilt versieren. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemer neemt zelf mee: 
Houten voorwerpen zonder olie- of vetlaag. 
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2   Creatief recyclen 
Leiders:  
Cora Hoogendijk en Bea Ufkes 

Beschrijving workshop:  
Wat doe je met je oude spijkerbroek? Die foeilelijke vaas, fles of die oude kerstballen? Je versleten 
leren riem? De plastic flessen en glazen potjes die je meestal weggooit? Juist: hergebruiken!! In 
deze workshop krijg je de gelegenheid je fantasie de vrije loop te laten door met diverse 
(gebruikte) objecten iets nieuws te creëren. Denk aan: woondecoraties (versierde potjes, flessen 
e.d. op een onderbord, zelfgemaakte kussens wandversiering, kaarsenstandaard, bloempotjes of 
penenhouder van spijkerstof) of maak de leukste armbandjes, sleutelhangers of kaarten met stof, 
leer, kralen, stukjes hout, vilt e.d.  
Tip: misschien leuk als zelfgemaakt sint- of kerstcadeau? 
 
Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee: 
Afhankelijk van wat je wilt maken: 
schaar + allerlei decoratiemateriaal zoals (spijker)stof, kralen, 
vilt, bandjes, kantjes, stukjes hout, schelpen, 
oude bloempotten/vazen, glazen potjes, e.d. 
Als je een kussen wilt maken: stof en een binnenkussen. 
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3   Vlakvullingen met Escher 
Leiders:  
Jeroen van der Zon en Marijke Allis 

Beschrijving workshop:  
Vind jij de vlakvullingen van Escher ook zo bijzonder? Het is niet heel ingewikkeld om er zelf één te 
ontwerpen. Het is ook mogelijk om een ruimtelijk figuur in te kleuren met een oneindig doorlopende 
vlakvulling van een grappig figuurtje dat je zelf verzint. Nieuwsgierig hoe dat moet? Schrijf je in 
voor deze workshop! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
22 
  
Deelnemer neemt zelf mee:  
potlood, gum, schaar, lijm, kleurpotloden. 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4   Creatief maskers beschilderen 
Leiders:  
Luthmila Bartels, Elise Schadelee, Christine Odijk 

Beschrijving workshop:  
Creatief maskers beschilderen Ben je creatief? Houd je ervan om dingen op een unieke manier 
mooi te maken? Lijkt het je leuk om je VRIJ te voelen achter je eigen versierde masker? Dan is 
deze workshop voor jou. Ben je nieuwsgierig? Geef je dan op voor deze workshop. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemers nemen zelf mee: 
veertjes, kraaltjes, glitters, schaar, kranten 
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5   Origami 
Leiders:  
Wignesh Subramanian en Tiffany Driehuijs 

Beschrijving workshop:  
Wil je graag creatief aan de slag met papier? Je kunt er namelijk prachtige voorwerpen mee 
maken! Origami is de kunst afkomstig uit het Oosten waarbij door middel van het vouwen van 
papier allerlei figuren kan worden gemaakt. In deze cursus zul je leren hoe je uit meerdere stukjes 
papier een prachtig dier of ander voorwerp kunt maken. Leuk om neer te zetten als versiering! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 
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6   Schone Kunsten 
Leiders:  
Silvia Zijlstra, Koen Bronswijk en Brenda Overduin-Milatz 

Beschrijving workshop:  
In deze workshop leer je hoe je zelf een heerlijk ruikende zeepketting, compleet met stoffen 
figuurtjes kunt maken. Kies zelf je geur en kleur en giet de zeep in de leukste vormen! Maak het 
geheel compleet met kralen, bedels en andere versiersels. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 
  
Deelnemer neemt zelf mee:  
Kralen, knopen, lintjes en andere versiersels. 
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7   Fantasy headpieces 
Leiders:  
Carolien Kaasenbrood en Nelleke 

Beschrijving workshop:  
Bij het maken van kostuums voor fantasyfestivals, worden voor op het hoofd de meest fantastische 
werkstukken in elkaar gezet. In het kader daarvan gaan we een headpiece maken in de door jou te 
kiezen stijl: bloemen / met hoorns / jouw fantasie.  
Met het lijmpistool gaan we ze in elkaar zetten.  
Wat kan je allemaal gebruiken? Karton, vilt, stof, leer, metaaldraad, verf, nepbloemen, linten, 
kralen, kettingen, oorbellen, restjes kant, allerlei soorten metalen dingen. Wat je nodig hebt is 
afhankelijk van welk idee jij in je hoofd hebt. 
Je moet zelf ook spullen meenemen. Maak je een bloemenkroon (zie voorbeeld), neem dan zeker 
5 iets grotere kunstbloemen mee ( Action/ Xenos) en 10-15 nep-bladeren. En een goede schaar 
die stof kan knippen. 
Hoe meer verschillende materialen er zijn, (en we kunnen delen) hoe leuker het werkstuk wordt.  
De basisspullen zoals karton, verf, lijm, vilt en banden zijn er en ook een ‘grabbelton aan spulletjes’ 
die als aanvulling dient op wat jij meeneemt. Op Pinterest (zoek naar headpieces GHL) vind je 
inspiratie.  

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Afhankelijk van hun keuze, kunstbloemen en -blad, versieringen. Zie ook ‘beschrijving workshop’ 
hierboven. 
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8   Toverstok maken 
Leiders:  
Carolien Kaasenbrood en Nelleke  

Beschrijving workshop:  
In deze workshop kan je een toverstok (zoals uit Harry Potter) maken. 
We werken met een lijmpistool, verf, schuurpapier, stanleymes en dergelijke. 
In de achterkant van de toverstok kan je een gaatje boren en daarin een magische kern plaatsen. 
Die kern-vulling kan je zelf meenemen, net als alle andere dingen die je wilt verwerken.  
Je hoeft in principe niets mee te nemen, maar het mag wel.  
Als je een mooie kraal/vorm hebt die op de achterkant van de toverstok past, neem die dan mee 
en verwerk die. Hoe meer variatie hoe leuker! Dit geldt ook voor de basis van de stokken; heb je 
een prachtig gevormde tak, neem die dan mee.  

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 1. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Nogmaals, je hoeft in principe niets mee te nemen, maar het mag wel: 
- kernvulling 
- mooie kraal/vorm die op de achterkant van de toverstok past 
- een prachtig gevormde tak, voor de basis van de stokken 
Hoe meer variatie, hoe leuker! 
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9   Free- Style Art 
Leider:  
Helga van Ekris 

Beschrijving workshop:  
Laat jouw schilderij ontstaan door inspiratie en muziek op het thema vrijheid. Ga met alle kleuren 
en tools aan de slag en maak een waanzinnig schilderij met elkaar. 
Teamwork. Inspireer elkaar. 
Kunstgroet, Helga's Art. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
10 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Oude kleding aandoen. Ook schoenen moet oud zijn. Oude overhemden meenemen voor de 
zekerheid. 
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10   De vrijheid in een stilleven 
Leiders:  
Christa Zegers 

Beschrijving workshop:  
We gaan aan de slag met het maken en tekenen van een stilleven met het thema Vrijheid. Goed 
leren kijken naar het onderwerp is hierbij van groot belang. Vervolgens het stilleven opzetten in 
grote lijnen en daarna het toevoegen van details en/of kleur met verschillende materialen. Het 
stilleven bouwen we zelf tijdens de workshop. Hiervoor is het belangrijk een voorwerp mee te 
nemen dat voor jou te maken heeft met Vrijheid. Tijdens de workshop krijg je tips en advies van 
Mevr. Zegers en Mevr. Welles over het kijken, tekenen en omgang met verschillende materialen. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
15 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Kleren die vies mogen worden. 
Een voorwerp dat vrijheid verbeeld. 
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11   FanTAStische tassen 1 
Leiders:  
Judith Zaagman, Tamara Wagenaar, Milou Dronkert, Emma Griffijn 

Beschrijving workshop:  
Wegens weergaloze populariteit weer terug: FanTAStische tassen! Schrijf je in om de mooiste 
canvastassen te komen versieren. Deze tassen zijn van stevig katoen en lekker duurzaam, ideaal 
als accessoire voor als je bijvoorbeeld gaat klimaatstaten, maar ook leuk als gymtas, 
boodschappentas, cadeau, schooltas, tas om al je andere tassen in te bewaren. De mogelijkheden 
zijn eindeloos! Na 2 uurtjes heb je een zelfontworpen tas waar jij of een gelukkige ontvanger een 
leven lang plezier van kunt hebben! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Evt. materialen om mee te versieren, zoals lintjes, bedeltjes, knopen. 
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12   FanTAStische tassen 2 
Leiders:  
Judith Zaagman, Tamara Wagenaar, Milou Dronkert, Emma Griffijn 

Beschrijving workshop:  
Wegens weergaloze populariteit weer terug: FanTAStische tassen! Schrijf je in om de mooiste 
canvastassen te komen versieren. Deze tassen zijn van stevig katoen en lekker duurzaam, ideaal 
als accessoire voor als je bijvoorbeeld gaat klimaatstaten, maar ook leuk als gymtas, 
boodschappentas, cadeau, schooltas, tas om al je andere tassen in te bewaren. De mogelijkheden 
zijn eindeloos! Na 2 uurtjes heb je een zelfontworpen tas waar jij of een gelukkige ontvanger een 
leven lang plezier van kunt hebben! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Evt. materialen om mee te versieren, zoals lintjes, bedeltjes, knopen. 
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RUBRIEK 2 - BEWEGINGSVRIJHEID 

13   Turnen in een professionele omgeving 
Motto: van makkelijk naar moeilijk 

Leiders:  
EKe, BSu, AZw, FNi, GNy, WVa 

Beschrijving workshop:  
In de professionele omgeving (DOS-home) kan iedereen meedoen; je hoeft geen turn(st)er te zijn. 
De volgende onderdelen staan op het programma: trapeze zwaaien,  Pegasus (paard)springen, 
(kleine) trampoline springen, grote trampoline, salto achterover. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 2 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
50 
  
Deelnemer neemt zelf mee:  
sportkleding, enthousiasme, inzet en een beetje lef 

Verzamelen: 
DOS-Home 
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14   Schaatsen 
Leiders:  
Erik Jan van Manen, Dennis Kunne 

Beschrijving workshop:  
Al zin in een strenge winter met ijs? In Haarlem krijg je vast een voorproefje met een schaatsclinic. 
We zijn afhankelijk van ouders/bekenden die heen en weer rijden, dus vraag even na of die van 
jou kunnen chauffeuren!  

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 
  
Deelnemer neemt zelf mee:  
Eventueel eigen schaatsspullen. 
Ouders met vervoer 

Verzamelen: 
School 
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15   Sport to freedom 
Leiders:  
Lisette Gijtenbeek, Johan van Tol, Dennis Hendrikse, Jelle Markx 

Beschrijving workshop:  
In deze workshop ga je twee uiterste sporten ervaren. Beide sporten gaan je het gevoel van 
vrijheid geven. Je maakt kennis met de ritmes en moves van salsa. Je leert ook de 
basisoefeningen van Crossfit (een combinatiesport van atletiek, gewichtsheffen, turnen) en gaat 
jezelf bewijzen in een WOD (Workout Of the Day). Laat je niet stoppen om je in te schrijven voor 
deze workshop; iedereen op zijn eigen niveau en daag jezelf uit. “Sport has the power to change 
the world” 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 2 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Sportschoenen, sportkleding, flesje drinken 
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16   Aikido: BYO space 
Leiders:  
Caroline Bied-Charreton en Sandra Hollander 

Beschrijving workshop:  
Aikido is een vreedzame krijgskunst. Jongens en meiden trainen samen. In een workshop van 
twee uur maak je kennis met aikido en leer je hoe je ruimte voor jezelf organiseert. Voor iedereen 
is eigen space belangrijk om lekker in je vel te zitten. Het is fijn als het lukt om je space op een 
positieve manier voor elkaar te krijgen. Naast dat we op de judomat gewoon lekker gaan bewegen 
zul je merken dat je voor jezelf dingen leert waar je ook buiten de gymzaal plezier van hebt. Het 
trainen met houten wapens is ook onderdeel van de sport. In een deel van de workshop gaan we 
werken met de jo. Dat is een Japanse houten stok. In Aikido en dus ook in deze workshop staat 
trainen met respect voor jezelf en voor de ander centraal. Heb je er al zin in? 
Trek voor deze workshop een lange sportbroek aan en een shirt met - korte of lange - mouwen. 
Aikido beoefen je op blote voeten. Omdat een veilige omgeving belangrijk is vragen we je sieraden 
thuis te laten en lange haren bij elkaar te binden met een elastiek. Wil je meer weten over Aikido? 
Kijk dan eens op Aikidoalphen.nl  

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Lange sportbroek, shirt dat de schouders bedekt. Eventueel slippers, klein handdoekje en een 
bidon. bidon 
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17   Krav Maga 
Leiders:  
Rogier Steenken, Larissa Sanderse 

Beschrijving workshop:  
Krav Maga is een Israëlische zelfverdedigingsvechtsport. In deze workshop gaan we dan ook 
bezig met technieken en elementen die je helpen jezelf te kunnen beschermen. Super handig, 
sportief en leuk! Na deze workshop sta je zeker sterker in je schoenen ! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Lange broek, shirt met hoge hals en gymschoenen 
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18   Theatervoorstelling ‘Alles is mogelijk’ 
Leiders:  
Rob & Emiel 

Beschrijving workshop:  
Rob & Emiel ken je misschien wel van televisie. De illusionisten hebben speciaal voor onze school 
een show vol humor en trucs gemaakt. Hard lachen én jezelf een week later nog steeds afvragen 
hoe die truc nou zou werken? Dan moet je voor deze show kiezen! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
120 

Overige informatie: 
De voorstelling vindt plaats in de grote aula. 
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19   Welkom in de brugklas 
Leiders:  
The Big Mo 

Beschrijving workshop:  
Na een paar maanden in de brugklas ben je vast al een beetje gewend aan je klasgenoten, de 
school en alle docenten. De acteurs van The Big Mo spelen rondom deze thema's de 
improvisatieshow 'Welkom in de brugklas!' speciaal voor alle brugklassers. Die show spelen ze 
met behulp van het publiek. Jullie bepalen mee aan wat er gespeeld wordt. Lachen, huilen, 
woedend of boos zijn; jij mag het zeggen! 

Doelgroep: 
Brugklas 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 1. 

Overige informatie: 
De show vindt plaats in Castellum. 
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20   Improvisatietheater 
Leiders:  
The Big Mo 

Beschrijving workshop:  
Zeggen en doen wat er als eerste in je op komt; dat doe je meestal niet. Bij de voorstelling van The 
Big Mo doen de acteurs dat juist wel! Zij doen aan improvisatietheater: ter plekke bedenken wie, 
wat en hoe ze hun voorstelling gaan spelen.Dat doen ze met behulp van het publiek. Jij bepaalt 
dus mee hoe de voorstelling gaat verlopen. Lachen, huilen, woedend zijn… jij mag het zeggen! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 2 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
280 

Overige informatie: 
De voorstelling vindt plaats in Castellum. 
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21   Film ‘Freedom Writers’ 
Leiders:  
meerdere personen 

Beschrijving workshop:  
Lerares Erin Gruwell start vol idealen op een achterstandschool in Los Angeles, Amerika. De 
leerlingen zitten in straatbendes, worden thuis mishandeld en zijn soms zelfs dakloos. Voor 
onderwijs lijken ze geen interesse te hebben. Erin begint met een project waarbij ze de leerlingen 
hun persoonlijke verhalen laat opschrijven in een dagboek. De ‘Freedom Writers’ verdiepen zich in 
het verhaal van Anne Frank, waarin ze veel herkennen. Een goede film die gaat over discriminatie, 
oorlog, school en jezelf zijn. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 
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RUBRIEK 3 - LEVE DE VRIJHEID! 

22   Blackout Poetry 
Leiders:  
Inge Devilee  en Rozemarie Walkate 

Beschrijving workshop:  
In de workshop Blackout Poetry gaan jullie dichten zonder zelf één letter op papier te zetten! Door 
in bestaande teksten woorden te verwijderen of te benadrukken, ontstaat een nieuw en uniek 
gedicht. Ontdek de woordkunstenaar in jezelf! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
22 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Pad of telefoon & krant of tijdschrift of oud boek 
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23   Bulletjournaling en handlettering 
Leider:  
Esther Hijman 

Beschrijving workshop:  
Een bullet journal is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Het is geen digitaal wondermiddel, 
maar een methode om taken, afspraken, deadlines en gedachten in één opschrijfboekje te 
ordenen. Gewoon met pen en papier. Maar… als je wilt kun je het zo gek maken als je zelf wilt. 
Gebruik kleurpotloden, stiften, gekleurd papier, stickers en washitape om jouw agenda/planner/
dagboek helemaal eigen te maken. Of… je kunt er voor kiezen om helemaal los te gaan met 
handlettering en gave handschriften. We beginnen deze workshop met een korte stoomcursus 
‘bulletjournaling’, en daarna zullen we snel zelf aan de gang gaan. Tijdens de workshop is er 
natuurlijk ook ruimte voor andere creatieve uitspattingen met pen en papier: je kunt er voor kiezen 
om kaarten te maken of om aan de slag te gaan met (zelf meegenomen) foto’s. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Noodzakelijk: pen (bij voorkeur fineliners), potlood, gum, liniaal. 
Eventueel: stiften, kleurpotloden, foto's, een telefoon of iPad met de Pinterestapp. 
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24   Creatief met mythologie 
Leiders:  
Hilde Valentijn, Loes Koop en Priscilla Westerink 

Beschrijving workshop:  
Ben je geïnteresseerd in mythologie, raak je geïnspireerd door al die mythologische helden en 
figuren, zoals Herakles, Theseus en de Minotauros. Heb je zin om daar creatief mee aan de slag 
te gaan, dan is deze workshop echt iets voor jou. Maskers verven naar jouw eigen fantasie, 
sieradendoosjes met je favoriete god, verhalen schrijven. Kortom, alles wat met mythologie te 
maken heeft. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Knutselspullen: kralen, lintjes, alles waar je mee kunt knutselen. 
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25   Creative writing 
Leider:  
Babet de Bruijn, Rossana Rivero Hernandez 

Beschrijving workshop:  
Do you like writing (short) stories? Especially in English? Join this workshop and learn how to write 
a gripping short story on this year's theme: Freedom. Experienced and inexperienced writers are 
more than welcome to unleash their creativity! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 1 en blok 2. 

Maximaal aantal deelnemers:  
22 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Pen en papier 
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26   Debat Onderbouw 
Leider:  
Anne van Meer, Rosemarijn Meijer, Anno Droste, Jelle van Doorn 

Beschrijving workshop:  
"Sta jij nooit met een mond vol tanden en krijg je altijd gelijk? Kom dan debatteren tijdens de 
cultuurdag. In een luchtballondebat zal je bepleiten waarom niet koning Willem Alexander, maar jij, 
Beyonce,in de luchtballon moet blijven. Als de zoemer klinkt praten we alles recht wat krom is, en 
krom wat recht is. Ook zullen we debatteren volgens het tv-format ´Op weg naar het Lagerhuis´. 
Misschien schitter jij over een paar jaar ook op tv." 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 
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27   Debat Bovenbouw 
Leider:  
Anne van Meer, Rosemarijn Meijer, Anno Droste, Jelle van Doorn 

Beschrijving workshop:  
"Sta jij nooit met een mond vol tanden en krijg je altijd gelijk? Kom dan debatteren tijdens de 
cultuurdag. In een luchtballondebat zal je bepleiten waarom niet koning Willem Alexander, maar jij, 
Beyonce,in de luchtballon moet blijven. Als de zoemer klinkt praten we alles recht wat krom is, en 
krom wat recht is. Ook zullen we debatteren volgens het tv-format ´Op weg naar het Lagerhuis´. 
Misschien schitter jij over een paar jaar ook op tv." 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 4 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 
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28   Tekst en Beeld 
Leiders:  
Frank Swagemakers, Ben van Oers, Soenar Pawironadi, Lidewij Smits 

Beschrijving workshop:  
We gaan aan de slag met het verbeelden van een songtekst of gedicht op A3-formaat. Materiaal is 
vrij! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 
  
Deelnemer neemt zelf mee:  
iPad en potlood 
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29   Beeldgedichten 
Leiders:  
Walter Oussoren, Wim Aanen, Anke Neijendorf 

Beschrijving workshop:  
Bij deze workshop ga je eerst kunst van een ander zoeken en daarna zelf kunst maken. Je kiest 
m.b.v. internet je favoriete schilderij of beeld, van Vincent van Gogh of je achterbuurjongen, maakt 
niet uit. Als jij het maar mooi, spannend of aangrijpend vindt. Daarna schrijf je een gedicht dat jouw 
gevoelens of gedachten bij dit schilderij of beeld mooi verwoordt. Tot slot printen we be4ide 
kunstwerken op één mooi A3-vel uit als warme herinnering. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee: 
Pen en iPad/laptop 
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30   Spreek het in! 
Leider:  
Myrthe Zonneveld 

Beschrijving workshop:  
Van wie is toch die stem van de Kruidvat reclame? En wie doet de voice-over bij Expeditie 
Robinson? Bij de workshop "Spreek het in!" leer je commercials of documentaires inspreken zoals 
echte stemacteurs dit doen. Op welke woorden leg je de nadruk en waar op het woord ligt de 
klemtoon? Hoe laat je je stem aantrekkelijk klinken zodat iedereen die lekkere hamburger gaat 
kopen? Iedereen schrijft of zoekt zijn of haar eigen tekst en mag deze vervolgens inspreken in een 
echte studiomicrofoon. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit de bovenbouw 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
15 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Een etui met potlood, gum en markeerstiften. 
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RUBRIEK 4 - VRIJBUITERS 

31   Kermis 
Leiders:  
Jan Hoekstra, Lieuwe van der Meer, Piet Roos 

Beschrijving workshop:  
Op de cultuurdag kun je wat diepgaander kennismaken met het prachtige stukje cultuur dat kermis 
heet, en al kijkende, luisterende en doende, zul je ontdekken hoeveel natuurkunde er achter veel 
kermisattracties schuilgaat. Jan Hoekstra, 36 jaar natuurkundedocent op het GHL en nu werkzaam 
op de kermis, neemt ons mee op een reis door de kermiswereld. Het wordt een mengeling van 
foto's/filmpjes bekijken, experimenten uitvoeren, kermisattracties doorrekenen (dus uiteraard veel 
oefenen met zaken als middelpuntzoekende kracht, energievergelijkingen, en andere struikelstof). 
Dit is een uitstekende oefening voor je natuurkunde-examen! 

Doelgroep: 
6v-leerlingen met natuurkunde 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemer neemt zelf mee:  
pennen, passer, papier, Binas, rekenmachine 

Overige informatie: 
deze workshop is alleen voor 6v-leerlingen met natuurkunde 
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32   Nestkastjes 
Leiders:  
Paul de Greeve, Gerard Been 

Beschrijving workshop:  
Gezocht jongens en meiden die, ook bij wat slechter weer, lekker buiten aan de slag willen. We 
gaan op Golfclub Zeegerslot helpen met het schoonmaken van de vogelnestkasten. Die hangen 
hoog, dus als je hoogtevrees hebt is deze workshop niets voor jou! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Regenkleding, lunchpakket, goed humeur 

Overige informatie: 
Hoogtevrees? Niet verstandig om mee te doen. 

Verzamelen: 
Golfclub Zeegersloot  
Restaurant Kromme Aarweg 5 
2403 NB Alphen aan den Rijn 
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33   Vrij te water 
Leiders:  
Jeroen en Ralph, Linda van Galen 

Beschrijving workshop:  
Tijdens deze workshop kijken we naar je zwemvaardigheden en geven we tips om jezelf en 
anderen te kunnen redden in het water. Voor deze workshop MOET je kunnen zwemmen, een 
diploma is niet nodig. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 3 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Zwemkleding en spijkerbroek, t-shirt lange mouwen en regenjas om in te zwemmen 

Deelnemer neemt zelf mee:  
De workshop vindt plaats in zwembad Aquarijn. We verzamelen bij de kassa. 
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34   Werken met Blender 
Leiders:  
Gert de Geest, Ruben Sanders en Mike Dokter 

Beschrijving workshop:  
Met 12 leerlingen gaan we tijdens de cultuurdag aan de slag met Blender. In deze workshop leer je 
te simuleren, animeren of modelleren in 3d. Je kan zelf kiezen wat je maakt. Met hulp van ons en 
met behulp van tutorials online heb je aan het eind van de dag een mooie render. 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
15 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Je kan oortjes gebruiken om naar muziek te luisteren of specifieke tutorials te volgen. 

Overige informatie: 
Aangezien het best wennen kan zijn om met de software te werken, raden we aan om de Donut-
tutorials van Andrew Price volgen. 
https://www.youtube.com/watch?v=TPrnSACiTJ4 
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35   Het Vrije Huis 

Leider:  
Alfons van Loo 

Beschrijving workshop:  
Je krijgt de Vrije Hand om jouw ideale huis te ontwerpen. Bouw jouw huis om van elk moment van 
de dag (en nacht) te kunnen genieten. Je hebt ruimte binnen en buiten het huis, dus je bouwt 
zowel binnen als buiten. Omdat je helemaal vrij wilt zijn wil je ook niet afhankelijk zijn van 
energiebedrijven, afvalinzameling en winkels voor levensmiddelen; daar zorg je allemaal zelf voor. 
Hoe ziet dat huis, waar jij je helemaal vrij voelt, eruit? 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en blok 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
12 

Deelnemer neemt zelf mee: 
Alle materialen die je nodig hebt om een maquette te maken (hout, karton, lijm, gereedschap, 
papier etc.). 
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36   Kookworkshop! 
Leiders:  
Nancy Boswerger en Sophia Kuijpers 

Beschrijving workshop:  
Wil jij net zo goed kunnen koken als deze docenten en heb je zin om wat lekkers te eten op de 
cultuurdag? Schrijf je dan in bij onze workshop :). Je gaat een heerlijke veganistische maaltijd 
koken (roti?!). Vervolgens eten we het gezellig op en kun jij jouw vrienden en familie ook een 
keertje verrassen met jouw geleerde kookkunsten ;). 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 2 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Overige informatie: 
Workshop duurt van 11.15 tot 13.15 uur 

Verzamelen: 
Kooklokaal Groene Hart Leerpark 
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37   Band- en zangcoaching 
Leiders:  
Willem Huibers, Frank Ohm, Ruben Knoester 

Beschrijving workshop:  
In deze workshop gaan de band en de zangers/zangeressen in twee groepen aan de slag. De 
band oefent met één van de muziekdocenten en de zangeressen/zangers oefenen met WHu. 
Uiteindelijk vormen we één band en werken we toe naar een knallend optreden in de avond! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 1 en blok 2. 

Maximaal aantal deelnemers:  
20 

Deelnemer neemt zelf mee:  
Evt. eigen instrument 
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38   LED it shine 
Leiders:  
Hans Roos, Bert van Midden en Jan-Peter Pauw 

Beschrijving workshop:  
Ben je de ouderwetse kerstversiering en kerstlichtjes ook zo beu? Bij deze workshop creëer je je 
eigen kerstversiering met behulp van een soldeerbout en LEDjes. Je bent volledig vrij in het 
ontwerp van je versiering. Ondertussen leer je ook nog een mooie vaardigheid, solderen! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit alle klassen 

Tijdsduur:  
Workshop van 4 uur die 1 keer aangeboden wordt, in blok 2 en 3. 

Maximaal aantal deelnemers:  
30 

Deelnemer neemt zelf mee:  
2 AA-batterijen 
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39   Marketing: hoezo keuzevrijheid?! 
Leiders:  
Jorrit de Grutter en Lydia Mulder 

Beschrijving workshop:  
Marketing: hoezo keuzevrijheid?! In deze workshop ga je op onderzoek uit. Hoe komt het dat je 
altijd met meer de supermarkt uitgaat dan dat je vooraf op je lijstje had gezet? En hoe kan je 
(bijvoorbeeld via social media) klanten beïnvloeden? Eerst ga je op onderzoek uit en daarna ga je 
aan de slag om zelf een reclame voor een echt bedrijf te maken waarin je alle geleerde trucs in de 
praktijk kan brengen. Wie haalt de meeste klanten binnen?! 

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
25 
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40   Create Big History 
Leider:  
Thijs Houben 

Beschrijving workshop:  
Waar kom IK vandaan? Wat is LEVEN? Hoe groot en oud is het HEELAL? Waar is ALLES van 
gemaakt? Wat maakt de mens UNIEK? Heeft het leven op aarde nog een TOEKOMST? ...... Zit 
JIJ vol met dit soort vragen? ...... Ben JIJ niet bang om GROOT en DIEP te denken? ..... Schrijf je 
dan in voor de workshop Create Big History en ontdek de belangrijkste stappen van de OERKNAL 
tot JOU.....  

Doelgroep: 
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 

Tijdsduur:  
Workshop van 6 uur die 1 keer aangeboden wordt. 

Maximaal aantal deelnemers:  
32 

Deelnemer neemt zelf mee: 
Grote Nieuwsgierigheid…. 
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