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INLEIDING

Op 30 september begint de leukste week van het jaar: 
de Kinderboekenweek. Dan duiken we in de 
knettergekke fantasiewerelden, spannende verhalen 
en kleurrijke prentenboeken van de leukste 
kinderboekenschrijvers. Dan staat het kinderboek 
extra in het middelpunt.

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’
Een mooie gelegenheid voor de culturele vrienden van Venlo 
om samen te zorgen voor een schitterend programma waarmee 
de Venlose kinderen reizen in de tijd.
Tot en met zondag 11 oktober kunnen alle basisschoolkinderen 
genieten van de leukste activiteiten in Venlo.

Welke? Je vindt ze allemaal in dit programmaboekje. 
Kies de favoriete activiteit van jou of jouw klas uit en meld je aan. 
Wees razendsnel, want er kan maar een beperkt aantal klassen 
per activiteit meedoen. 

Ook buiten schooltijd zijn er toffe evenementen voor kinderen 
uit de gemeente Venlo en omgeving. We zetten ze allemaal voor 
je op een rijtje in de flyer die we na de zomervakantie onder de 
Venlose scholen verspreiden.

‘Geniet samen met ons van 
de Kinderboekenweek 2020. 
Ga met ons mee terug in de tijd!’

De culturele vrienden van Venlo
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In dit overzicht vind je in één 
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12 - 27
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28 - 30
Activiteiten Limburgs Museum

31
Activiteit Van Bommel Van Dam
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ALGEMEEN OVERZICHT OB MB BB  Kosten Blz.
  1 2 3 4 5 6 7 8
Filmtheater De Nieuwe Scene          
Kinderfilmlab!          € 5,00
Vertoning film Early Man     • • • • • per LL 6
Kinderfilmlab!          € 5,00
Vertoning film Belle & Sebastiaan       • • • per LL 7
de Bibliotheek Venlo          
Een reis door de tijd in de 
Stadsbibliotheek Venlo  • •       € 40,00 8
Hoe word ik een held op sokken 
Toneelworkshop van Mariëlle Billekens    • •     € 50,00 9
Ontsnapt, theaterlezen over toen
Schrijversbezoek van Ineke Kraijo      • •   € 75,00 10
Wij blijven bij elkaar 
Schrijversbezoek van Martine Letterie        • • € 60,00 11
Kunstencentrum          
Waargebeurd verhaal over de dino’s
Dansworkshop   • •       € 75,00 12
Vos, Haas en het land van de Nijl
Dansworkshop     • •     € 75,00 13
De Romeinen 
Dansworkshop       • •   € 75,00 14
Back to the future | Urban style 
Dansworkshop         • • € 75,00 15
Magische hoeden  
Textielworkshop       • • • • € 175,00* 16
Revolutionaire pruiken 
Textielworkshop       • • • • € 175,00* 17
Trommelend door de tijd 
Workshop percussie     • • • • • € 75,00* 18
Stilleven in de Gouden Eeuw 
Beeldende workshop      • • • • € 150,00* 19
Levend prentenboek 
Drama workshop    • •       € 225,00 20
Rappen is van alle tijden! 
Rap workshop       • • • • € 75,00* 21
Boekverfilming
Film workshop        • • € 375,00 22
Fantastische teletijdmachine
Beeldende workshop    • • • •   € 75,00* 23
Bruggenbouwer
Beeldende workshop      • • • • • € 75,00* 24
En toen… was er muziek! 
Muziekworkshop   • • • • •    € 75,00 25
Music of all times!  
Muziekworkshop        • • • v.a. € 75,00 26
Tekstcollage met Tintenkillers! 
Beeldende workshop      • • • • • € 150,00 27
Limburgs Museum          
Archeologie en restaureren           € 3,50
Beeldende workshop      • • • • per LL** 28
Prehistorie en Romeinse tijd           € 3,50
Beeldende workshop      • • • • per LL** 29
Middeleeuwse steden          € 3,50
Beeldende workshop      • • • • per LL** 30
Van Bommel Van Dam          
En toen?
Van Bommel in de Bieb!     • • •   € 100,00* 31
De Maaspoort          
Over een kleine mol die wil weten wie er op           € 5,50
zijn kop gepoept heeft | Theatervoorstelling  • •       per LL* 32
De brieven van Mia          € 5,50
Theatervoorstelling       • • • per LL* 33
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Wijzigingen voorbehouden. * Plus extra (materiaal)kosten (per leerling/kind). 
 ** plus € 50,- per museumles.
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Vertoning film Early Man
Kinderfilmlab! 

Het stenen tijdperk versus het bronzen tijdperk.
Early Man is de nieuwste familiefilm uit de studio van Wallace & Gromit, 
Chicken Run en Shaun The Sheep. Een hilarische komedie die zich 
afspeelt in het begin der tijden. Holbewoner Dug en zijn stamgenoten 
rocken de steentijd, maar dan wordt hun vallei aangevallen door de 
machtige Lord Nooth en zijn stam uit de bronstijd. Samen met zijn 
vriend Zwijnkop bedenkt Dug een plan om zijn thuis te redden. 
Een prehistorisch potje voetbal tussen de twee stammen zal bepalen 
wie de vallei zal veroveren. Early Man zit vol met unieke karakters, 
woordgrappen en de typische, droge humor die we van Aardman 
Animations gewend zijn. 

Taal: Nederlands gesproken. 
Met halverwege een spannende voetbaltoto!

DE NIEUWE SCENEDoelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum/tijd:  1 okt./13:00 uur
  7 okt./09:30 uur
Tijd:  89 minuten
Aantal:  45
Locatie:  Filmtheater 
 Nieuwe Scene
Kosten:  € 5,- per leerling
(film en voetbaltoto)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Vertoning film Belle & Sebastiaan
Kinderfilmlab! 

Globetrotter en verkenner van woeste natuurlandschappen Vanier 
waagt zich met succes aan een vrije adaptatie van het klassieke 
kinder-/jeugdboek uit 1965 van Cécile Aubry. 
Het is 1943 en de nazi’s zijn overal, ook in de Franse Alpen waar de 
zesjarige weesjongen Sébastien in een pleeggezin opgroeit. 
Een ‘beest’ maakt bovendien de omgeving onveilig en verslindt 
schapen. Dan doet Sébastien een bijzondere ontdekking.

Taal: Vlaams / Nederlands / Nederlands ondertiteld
Na afloop: een spannende filmquiz!

DE NIEUWE SCENE Doelgroep:  Groep 6 t/m 8
Datum:  6 en 8 oktober
 13:00 tot 15:00 uur
Tijd:  120 minuten
Aantal:  45
Locatie:  Filmtheater 
 Nieuwe Scene
Kosten:  € 5,- per leerling
 (film en quiz)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Een reis door de tijd in de Stadsbibliotheek Venlo

Tijdens deze Kinderboekenweek komt op verschillende plekken 
in de Bibliotheek de geschiedenis tot leven! En toen…

In de Stadsbibliotheek gaan de kleuters ‘op reis door de tijd’. Door 
middel van taal, (voor)lezen en creatieve opdrachten nemen ze een 
duik in de geschiedenis en ontdekken ze nieuwe boeken die aansluiten 
bij het thema ‘geschiedenis’.  

De kleuters maken kennis met de vernieuwde jeugdafdeling van de 
Stadsbibliotheek, worden op een interactieve manier meegenomen in 
een bijzonder verhaal en gaan zelf deelnemen aan activiteiten die zich 
afspelen in de geschiedenis. 

De Bibliotheek Venlo heeft een ‘reis door de tijd’ 
samen met studenten van de Fontys Pabo Venlo 
ontwikkeld. Leesbeleving en kennismaken met de 
Bibliotheek staan centraal.

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:  5 t/m 9 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep
Locatie:   Stadsbibliotheek 

Venlo
Kosten:  € 40,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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“Hoe word ik een Held op Sokken?” 
Toneelworkshop van Mariëlle Billekens 

In de middeleeuwen leefden prachtig mooie jonkvrouwen. 
En natuurlijk stoere sterke ridders, die vochten met gevaarlijke draken 
en monsters. Maar wie is eigenlijk de stoerste van alle ridders?
Die met de rode baard, die met de blonde baard … of is het toch die 
ene ridder zonder baard, die weliswaar niet tegen draken vecht, maar 
andere goede dingen doet?

In deze superleuke toneelworkshop gaan de leerlingen in 
groepsverband het verhaal van het prentenboek “Held op Sokken” 
uitbeelden in een aantal tableaux vivants. Ze leren niet alleen het 
geweldige verhaal kennen, waarin een underdog de held blijkt te zijn, 
maar ze leren ook alles over non-verbaal spel en samenwerking.
Van de tableaux worden foto’s gemaakt, om later nog eens terug te 
kijken in de klas.

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 3 en 4
Datum:  2 en 5 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep
Locatie:  Stadsbibliotheek Venlo
Kosten:  € 50,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Ontsnapt, theaterlezen over toen
Schrijversbezoek van Ineke Kraijo

Ineke Kraijo is schrijfster van (onder andere) historische kinderboeken, 
en het leuke is dat zij boeken in haar genre heeft voor de groepen 3 
tot en met 8. Een van de boeken is een theaterleesboek, voor kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar. Ontsnapt, theaterlezen over toen. Ze schreef 
het boek samen met collega Marlies Verhelst. In het boek staan 
20 verhalen en 10 moppen over de Oertijd, Romeinse Soldaten, 
Floris de vijfde, de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer. 

Pak deze unieke kans om een schrijversbezoek te beleven speciaal 
voor jouw groep!
Tijdens het bezoek in de Stadsbibliotheek vertelt Ineke over het 
schrijven van (historische) boeken, ze legt uit hoe je onderzoek doet 
en leest een stukje voor. Verder gaat ze ook actief met de kinderen 
aan de slag met het theaterleesboek en een quiz. Natuurlijk kunnen 
de kinderen altijd vragen stellen.

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 5 en 6
Datum:  8 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  Per groep
Locatie:   Stadsbibliotheek
 Venlo
Kosten:  € 75,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Wij blijven bij elkaar
Schrijversbezoek van Martine Letterie

Martine Letterie brengt een bezoek aan de Bibliotheek Venlo en vertelt 
over haar nieuwste boek: ‘Wij blijven bij elkaar’. Ben erbij!
Martine schrijft veel boeken die zich afspelen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ze is onder andere bekend van ‘Oorlog zonder vader’, 
‘Eenzaam in de oorlog’ en ‘Kinderen met een ster’. 
Het boek ‘Verboden te vliegen’ is een van de kerntitels deze Kinder-
boekenweek. Verder schreef ze met Karlijn Stoffels het boek ‘Dwars door 
de storm’, dat dit jaar centraal staat tijdens Nederland Leest Junior. 

Tijdens het bezoek vertelt Martine aan de hand van foto’s over de 
ongelooflijke reis die de zes kinderen Birnbaum vanaf 1938 hebben 
gemaakt. Zij zijn de hoofdpersonen in haar nieuwe boek ‘Wij blijven 
bij elkaar’. Na de Kristallnacht vluchten de kinderen naar Nederland, 
belanden in kamp Westerbork, gaan op transport naar Bergen - Belsen 
... maar ze blijven bij elkaar. Als afsluiting laat Martine de leerlingen de 
verschillende stops van de reis in de juiste volgorde aan een 
waslijn hangen.

DE BIBLIOTHEEK VENLO
Doelgroep:  Groep 7 en 8
Datum:  1 oktober
Tijd:  1 uur
Aantal:  1 groep
Locatie:   Stadsbibliotheek Venlo
Kosten:  € 60,00 per groep

Aanmelden: www.cultuurpad.nl



12

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 0

Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal 
over de dino’s
Dansworkshop 

We duiken samen in de wereld van dino’s met de Gallus Gallus 
Domesticus, oftewel onze doodgewone kip!
Dansen als een kleine kip en een grote dino, bewegen ze snel 
of langzaam, hard of zacht, het komt allemaal voorbij in deze 
dansworkshop voor de kleinste dinofans!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00 

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Vos, Haas en het land van de Nijl
Dansworkshop 

Samen met je klasgenootjes ga je  al dansend en bewegend op reis 
naar het oude Egypte. 
Stap in de boot, vaar mee langs tempels en pyramides en maak kennis 
met mummies, farao’s en Egyptische koninginnen. Hoe zagen ze eruit 
en hoe leefden ze? En niet te vergeten; hoe bewogen ze?

Doelgroep:  Groep 3 en 4
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00 

Aanmelden: www.cultuurpad.nl

KUNSTENCENTRUM
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De Romeinen
Dansworkshop 

Ook in Venlo waren de Romeinen. Venlo lag voor de Romeinen op 
een strategische positie, op een plaats waar de Maas kon worden 
overgestoken. 
De Romeinen droegen vaak zware kleding en maskers, hoe 
bewogen en dansten ze dan? Dit gaan we uitzoeken, veel been en 
voetbewegingen, op het ritme, misschien wel zoals de hiphoppers 
van nu?
Aan het werk in deze actieve dansworkshop van Romein tot HipHop!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 5 en 6
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00 

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Back to the future | Urban style 
Dansworkshop 

Met tijdmachines maak je reizen, terug in de tijd of vooruit in de 
toekomst, hoe vet is dat!
Back to the future in deze urban style dansworkshop!

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 7 en 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Speelzaal/gymzaal  
 op school of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:  € 75,00 

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Magische hoeden 
Textielworkshop 

Zou jij jezelf ook weleens naar een andere tijd willen toveren? 
Wil jij in de huid van een tovenaar of fee kruipen? Dat kan in deze 
workshop, we gaan tovenaars en feeënhoeden maken. 
We beginnen met een korte intro over hoeden, zijn hoeden magisch? 
Vanuit een basisvorm maak jij je eigen magische hoed!

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  5, 6 of 7 oktober
Tijd:  2,5 uur
Aantal:  Max. 20
Locatie:  Op school of 
  Kunstencentrum 

Venlo 
Kosten:  € 175,- + € 5,-  
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Revolutionaire pruiken
Textielworkshop 

Wat is een revolutie? Een plotselinge omslag of verandering. 
Je gaat jezelf verrassen en verwonderen door een bijzondere pruik 
te maken voor een revolutie van toen of nu.
We gaan eerst kijken naar pruiken in de mode, van vroeger tot nu. 
En dan aan de slag met het maken van je eigen revolutionaire pruik!
En natuurlijk een revolutionaire pruiken groepsfoto op het eind.

KUNSTENCENTRUM
Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  5, 6 of 7 oktober
Tijd:  2,5 uur
Aantal:  Max. 20
Locatie:  Op school of 
  Kunstencentrum Venlo 
Kosten:  € 175,- + € 5,- 
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Trommelend door de tijd  
Workshop percussie   

Trommelen is van alle tijden. Zelfs in de tijd van jagers en verzamelaars 
werd er al getrommeld, om zo over een grote afstand met elkaar te 
communiceren.
Wat vertelt de trommel ons? Goed luisteren, samenwerken en vooral 
lekker aan de slag in deze stompende percussieworkshop.

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
 Kunstencentrum 
 Venlo 
Kosten:   € 75,- + € 2,50
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Stilleven in de Gouden Eeuw
Beeldende workshop  

Schilderkunst kan ons veel vertellen over hoe het leven was in een 
bepaalde periode in onze geschiedenis. In deze workshop ga je 
mee naar de wereld van het stilleven in de Gouden Eeuw! Wat aten 
mensen? Wat hield ze bezig? Wat was mode? Heel veel van deze 
vragen kun je al beantwoorden door eens goed naar het werk te 
kijken. Maar wist je dat er nog allemaal verborgen boodschappen 
zitten achter zo’n op het oog simpel tafereeltje?! Samen ontdekken 
we de verschillende betekenissen en gaan we aan de slag om een 
eigentijds stilleven te maken! Want wat typeert onze tijd?

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1,5 uur
Aantal:  Schoolklas
Locatie:  Kunstencentrum Venlo/  
  evt. op school in een 

ruimte met digibord 
Kosten:   € 150,- + € 2,50
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Levend prentenboek
Drama workshop 

Wanneer ben je boos, blij, verdrietig of juist heel vrolijken hoe zie je 
dat? Wie is de held, de reus of juist de lieve kikker?
Kun je dat uitbeelden door te praten of kan dat ook zonder iets te 
zeggen? Dit gaan we oefenen.
Vervolgens lezen we samen  in een prentenboek en gaan daarna dit 
verhaal tot leven brengen, we worden helden, prinsen of prinsessen 
of gevaarlijke draken, speel jij mee?

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:  In overleg
Tijd:  1,5 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Op school of 
 Kunstencentrum
 Venlo 
Kosten:  € 225,-

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Rappen is van alle tijden! 
Rap workshop 

Dacht je dat rappen iets van deze tijd was? Nee hoor! Ook in vroegere 
tijden werden verhalen of gedichten op muziek voorgedragen. Het was 
zelfs dé manier van boodschappen doorgeven of nieuws brengen.
Met als thema En toen? maak jij je eigen rap, samen met je 
klasgenoten.
Nu jij, Tekst, Rap, Beat en go!

KUNSTENCENTRUM
Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Kunstencentrum
 Venlo of op school
Kosten:  € 75,- (excl. reiskosten)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Boekverfilming
Film workshop

Je kent ze misschien wel de verhalen van Harry Potter, 
The Chronicles of Narnia, the Crimes of Grindelwald.  
Allemaal boeken die spelen in een andere tijd en later een film 
werden. Nu ga jij zelf een boekverfilming maken.
Hoe haal je de kern uit een boek, wat is de inhoud van een scene en 
hoe kun je spelen met sfeer.
En dan, filmen maar! Scriptschrijven, acteren, cameratechniek, het 
komt allemaal aan bod.
Voor de nieuwe filmmakers onder ons! 

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 7 en 8
Datum:  In overleg
Tijd:  2 uur
Aantal:  Max. 15 per groep
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum 

Venlo 
Kosten:   € 375,00 inclusief 

apparatuur en 
 edit van de film

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Fantastische teletijdmachine
Beeldende workshop

Reizen in de tijd, terug naar de tijd van Toen! 
Hoe fantastisch zou het zijn als dat kan, met je eigen teletijdmachine.
We kijken eerst naar machines door de tijd heen, de eerste 
stoommachine, de eerste telefoon, de eerste computer, hoe zagen 
die eruit en wat is er veranderd door de tijd? 
En dan ga jij aan het werk, de eerste teletijdmachine door jezelf 
ontworpen en getekend!
Wie zit erin, waar ga je naar toe en wie neem je mee?
Alvast een goeie reis!

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 3 t/m 6
Datum:   Maandag, donderdag, 

vrijdag
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum Venlo 
Kosten:  € 75,00 + € 2,- 
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Bruggenbouwer 
Beeldende workshop

Nu leven we in onze tijd, maar hoe zit het met toen? 
De tijd die achter ons ligt in het verleden. 
Hoe kom je daar?
Simpel, door een brug te bouwen! Een brug die je van het heden 
terugbrengt in de tijd of juist vooruit naar de toekomst. Een brug die 
verschillende tijden met elkaar verbindt.
In deze workshop ga jij je eigen brug ontwerpen, welke constructie is 
nodig, welk materiaal en voor wie is de brug bedoeld?

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  Maandag, 
 donderdag, vrijdag
Tijd:  1 uur
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:  Basisschool of 
  Kunstencentrum 

Venlo 
Kosten:  € 75,00 + € 2,- 
materiaalkosten per leerling

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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En toen… was er muziek! 
Muziek workshop

Wat voor muziek klonk er in de Middeleeuwen, of in de pruikentijd?
Wat voor instrumenten werden er gebruikt? 
Welke liedjes werden er gezongen?
We gaan kijken en luisteren naar muziek en instrumenten van vroeger, 
maar vooral ook zelf muziek maken. 
Ga je mee terug naar de tijd van Toen?

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 1 t/m 5
Datum:  In overleg
Tijd:  45 minuten
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:   Lokaal met genoeg vrije 

ruimte en digibord of 
Kunstencentrum Venlo 

Kosten:  € 75,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl



26

K I N D E R B O E K E N W E E K  2 0 2 0

Music of all times! 
Muziek workshop

Body percussion, instrumenten, zang het komt allemaal voorbij in deze 
muzikale reis door de tijd!
We kijken naar muziek van toen en muziek van nu. Wat zijn de 
verschillen en is er ook niet heel veel nog het zelfde? Is de beat van dj 
Martin Garrax heel anders dan de ‘beat’ van Bach?
We gaan het ontdekken, Music of all times! 

KUNSTENCENTRUMDoelgroep:  Groep 6 t/m 8
Datum:  In overleg
Tijd:  45 tot max. 90 min.
 (in overleg)
Aantal:  Max. klasgrootte
Locatie:   Kunstencentrum 

Venlo of op school
Kosten:  € 75,- tot € 125,- 
(afhankelijk van de duur van de 
workshop)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Tekstcollage met Tintenkillers!
Beeldende workshop

Tintenkillers Bart en Rob verzorgen een workshop ‘tekstcollage’ voor 
leerlingen van midden,- en bovenbouw in het Kunstencentrum. 
Leerlingen werken te midden van de Tintenkillers expo, bomvol 
bonte collages met flarden tekst. Sterker nog; leerlingen maken deel 
uit van deze happening en geven betekenis aan het thema van de 
kinderboekenweek ‘En Toen’. 
‘En toen’ spreekt tot de verbeelding. ‘En Toen’ suggereert een 
fantasievolle, voorgeschiedenis. ‘En Toen’ schreeuwt om een 
weergaloos slot. ‘En Toen’ om ademloos naar te luisteren. 
‘En Toen’ klinkt als …jouw beurt!

Tintenkillers zijn Bart en Rob. Beiden zetten dagelijks kunst en cultuur in als middel 
binnen kunstencentra, overheidsinstanties, bedrijven en scholen. Bart is ambachtelijk 
drukker en consulent in het sociaal domein. Rob is collage-kunstenaar, cultuurcoach 
en workshopdocent in kunstencentra, musea en het onderwijs.
www.tintenkillers.nl

KUNSTENCENTRUM Doelgroep:  Groep 4 t/m 8
Datum:  In de ochtend
 (in overleg)
Tijd:  2 uur inclusief een 
 korte pauze
Aantal:  Max. klasgrootte
 (in overleg)
Locatie:  Kunstencentrum Venlo 
Kosten:  € 150,00

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Archeologie en restaureren
Op zoek naar en aan de slag met schatten 
uit de beerput

Een film in de theaterzaal geeft antwoord op allerlei vragen over het 
werk van archeologen en restauratoren. Vondsten belanden onder 
meer in het Limburgs Museum. Daar wordt het verhaal verteld over 
de gebruikers: rendierjagers, Romeinen, middeleeuwers en 
21ste-eeuwers. De museumdocent leidt de leerlingen rond. 
Een beerput kan middeleeuwse schatten herbergen. En middeleeuwse 
scherven verschillen van Romeinse. In het tweede uur gaan de 
leerlingen zelf middeleeuwse scherven restaureren. Zo ontstaat een 
kookpot met pootjes en een vreemd handvat, blijkt de kruik een 
Spafles te zijn en is de bruine schaal een pispot.

LIMBURGS MUSEUM
Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  Gehele schooljaar  
 (dinsdag t/m vrijdag)
  Te boeken tussen  
 09:00 - 17:00 uur 
Tijd: 120 minuten
Aantal:  Max. 35 leerlingen
 per museumles
Locatie:  Limburgs Museum
Kosten:  € 3,50 per leerling, 
 € 50,- per museum-
  les (begeleiders 

zijn gratis)
Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Prehistorie en Romeinse tijd
Ga mee terug in de tijd en onderzoek het verre 
verleden van rendierjager tot rijke Romein!

De klas wordt in acht groepen verdeeld, van rendierjagers uit de 
vroege steentijd tot ambachtslieden uit de Romeinse tijd. Na oriëntatie 
in de zaal wordt er m.b.v. de landschapswand aandacht besteed aan de 
verandering door de tijd heen.

Tijdens dit vraag-leergesprek over de prehistorie en de Romeinse tijd 
staat het thema uitvinden centraal. Vervolgens gaan de leerlingen in 
kleine groepjes op onderzoek, waarbij ze noten kraken, graan malen, 
voelen aan de warmte van een rendiervacht, door een vuursteenmijn 
kruipen of een Romeinse toga passen. Ze verzamelen door gerichte 
kijkopdrachten puzzelstukken. Na afloop volgt in de zaal de evaluatie.

LIMBURGS MUSEUM
Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  Gehele schooljaar   
 (dinsdag t/m vrijdag)
 Te boeken tussen   
 09:00 - 17:00 uur 
Tijd:  120 minuten
Aantal:  Max. 35 leerlingen
 per museumles
Locatie:  Limburgs Museum
Kosten:  € 3,50 per leerling, 
 € 50,- per museum-
  les (begeleiders zijn 
 gratis)
Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Middeleeuwse steden
Hoe heeft een stad er in de middeleeuwen uitgezien?

De museumdocent ontvangt de leerlingen in het Museumtheater, waar 
een introductiefilm over het leven in de stad tijdens de middeleeuwen 
wordt bekeken. Daarna loopt de groep via de foyer, de plek van de oude 
stadsmuur, naar een stadsmaquette van Venlo. Deze maquette vormt de 
basis voor het leergesprek hoe een middeleeuwse stad er uitzag.

Door samen het schilderij Het laatste oordeel te bekijken, ontdekken 
de leerlingen hoe mensen dachten en geloofden. De nagebouwde 
beerput met het weggegooide afval toont andere geheimen over het 
dagelijkse leven.
Door vervolgens in groepjes in de huid van bijvoorbeeld een chirurgijn 
of bedelaar te kruipen, onderzoeken ze één specifiek voorwerp en 
maken een kijkwijzer. Zo komen ze meer te weten over hoe mensen 
in de Middeleeuwen leefden en met elkaar omgingen. De afsluiting 
bestaat uit een presentatie van de speciale voorwerpen.

LIMBURGS MUSEUM
Doelgroep:  Groep 5 t/m 8
Datum:  Gehele schooljaar  
 (dinsdag t/m vrijdag)
 Te boeken tussen  
 09:00 - 17:00 uur 
Tijd:  120 minuten
Aantal:  Max. 35 leerlingen
 per museumles
Locatie:  Limburgs Museum
Kosten:  € 3,50 per leerling, 
 € 50,- per museum-
  les (begeleiders 

zijn gratis)
Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Van Bommel in de Bieb!

De collectie van Museum van Bommel van Dam heeft een rijke 
geschiedenis en heeft een collectie met veel verschillende soorten 
kunst. Een deel van deze kunst laat ook beelden uit de geschiedenis 
zien of vertelt een verhaal hierover. Laat deze geschiedenis nu net het 
thema van de Kinderboekenweek 2020 zijn, EN TOEN? 
In de Bibliotheek Venlo maak je onder leiding van Suzanne Berkers en 
een medewerker van het museum kennis met een echt kunstwerk uit 
de collectie van het museum.
Dit kunstwerk is speciaal gekozen bij het thema en ‘EN TOEN?’. 
Je leert hoe taal en verhalen, geschreven of beeldend, kunnen 
samenwerken in hedendaagse kunst. Ook ‘schrijf’ je zelf een verhaal 
door een eigen kunstwerkje te maken. Er zijn veel manieren om de 
wereld te zien en betekenis te geven. Een kunstwerk 
nodigt uit om te ontdekken en waarnemingen te delen. 
Samen gaan we kijken, praten, denken én doen.

VAN BOMMEL VAN DAM Doelgroep:  Groep 4 t/m 6
Datum:  1, 2, 6 en 8 oktober
 (in overleg)
Tijd:  75 minuten
Aantal:  Per groep max. 25
Locatie:  de Bibliotheek Venlo
Kosten:  € 100,00 per groep
 + € 1,00 p.p.

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft | Meneer Monster 
Theatervoorstelling

In 1989 werd het boek ” Over een kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop gepoept heeft” geschreven door de duitser Werner Holzwarth. 
In 1990, dertig jaar geleden, werd het voor het eerst uitgebracht 
in Nederland. Iedereen heeft het boek wel gelezen, een stukje 
jeugdsentiment dat je kunt doorgeven. Nu is het ook visueel gemaakt. 
Een prachtige combi dus in de kinderboekenweek. 

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn 
kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader 
en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat 
zij het in ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig twee 
strontvliegen die hem kunnen helpen. Over een kleine mol... is een 
fysieke bijna woordloze Meneer Monster productie. Een hilarische 
slapstickvoorstelling naar het bekende boek van Werner Holzwarth en 
Wolf Erlbruch.

DE MAASPOORTDoelgroep:  Groep 1 en 2
Datum:   Donderdag 1 okt.
 10:15 en 12:00 uur
Tijd:  40 minuten
Aantal:  Geen maximum
Locatie:   De Maaspoort
Kosten:  Leerling: € 5,50
(1 begeleider per 10 leerlingen gratis)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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DE MAASPOORT

De brieven van Mia | George & Eran Producties / 
ROSE stories
Theatervoorstelling

Een verhaal over vriendschap, oorlog en liefde. De Brieven van Mia, 
gebaseerd op het succesvolle boek van Astrid Sy, gaat over wat oorlog 
met je doet en is een spannende, muzikale zoektocht naar een gedeeld 
verleden.
Op een dag vindt de elfjarige Syrische Laila een stapel oude brieven 
op de zolder van de 91-jarige Joodse Isa Cohen. Voor ze het weet 
zit ze middenin een spannende speurtocht naar het lot van Mia, 
de briefschrijfster. Mia blijkt de in de oorlog verdwenen jeugdliefde 
van meneer Cohen. Maar wie was ze precies? En wat is er met haar 
gebeurd?
We volgen dit verhaal door de ogen van een oude Joodse man en 
een jong Syrisch meisje, die zelf net gevlucht is voor de oorlog. 
Langzaamaan ontstaat er een onwaarschijnlijke vriendschap tussen 
twee ogenschijnlijke tegenpolen. Samen proberen zij het mysterie van 
de kist vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog te ontrafelen.

Doelgroep:  Groep 6, 7 en 8
Datum:   Ma 22 maart 2021
 13:00 uur
Tijd:  Nog niet bekend
Aantal:  Geen maximum
Locatie:   De Maaspoort
Kosten:  Leerling: € 5,50
(1 begeleider per 10 leerlingen gratis)

Aanmelden: www.cultuurpad.nl
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AANMELDEN

Wil je met jouw groep 
deelnemen aan een 
of meer activiteiten?
Aanmelden kan via:
www.cultuurpad.nl

Meld je 
snel 
aan!
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ADRESSEN CULTURELE INSTELLINGEN

Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13
5911 JG Venlo
T 077 351 8183
educatie@nieuwescene.nl
www.nieuwescene.nl

Van Bommel Van Dam 
Presenteert zich buiten 
het vertrouwde pand, op 
verschillende plekken in Venlo
T 077-351 3457
info@vanbommelvandam.nl
www.vanbommelvandam.nl

Kunstencentrum Venlo
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
T 077 355 6111
info@kunstencentrumvenlo.nl
www.kunstencentrumvenlo.nl

De Maaspoort Theater & Events
Oude Markt 30
5911 HH Venlo
T 077 320 7222
info@maaspoort.nl
www.maaspoort.nl
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De Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
T 077 351 2446
info@bibliotheekvenlo.nl
www.bibliotheekvenlo.nl

Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
T 077 352 2112 
info@limburgsmuseum.nl
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Ten tijde van het opstellen van deze brochure is nog niet bekend 
hoe de situatie zich in verband met het coronavirus verder zal 
ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de activiteiten in de 
Kinderboekenweek. We volgen de regels zoals deze zijn opgesteld 
door het RIVM. Kijk op www.cultuurpad.nl voor actuele informatie 
omtrent de activiteiten of neem contact op met de betreffende 
culturele instelling.
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