
 

 

 

Aan de leerlingen van mavo, mavo/havo, havo en atheneum klas 3 

 

Woest 
‘Woest’ is de veelbelovende titel van het festival waar jullie naartoe gaan op 

 

MAANDAG 3 juni 2019 

 

Waarom 
In het kader van het Meander Cultuurtraject vinden we het belangrijk dat onze 

leerlingen deelnemen aan initiatieven van culturele aanbieders in de stad Zwolle. In 

samenwerking met cultuurbureau Stadkamer hebben we het cultuureducatiefestival 

WOEST voor jullie uitgekozen om kennis te maken met professionele 

multidisciplinaire workshops, performances, (internationale) theatervoorstellingen, 

masterclasses, live muziek, een talentenpodium en een randprogramma met 

straattheater- en muziekacts. Het is belangrijk om mee te maken wat een festival met 

je doet en ook om te ervaren dat er overal mensen zijn die mooie dingen maken, 

laten zien, kunnen of laten horen. Maar het is vooral belangrijk: zelf kun je ook laten 

zien wat je maakt, kunt, laat horen. Kortom: Maak kennis met anderen en beleef 

plezier aan elkaars talenten! 

 

Wat 
Er is van alles te beleven en jullie mogen kiezen wat je gaat doen. Er zijn twee 

workshoprondes en er is daarnaast ook nog ruimte om op het festivalterrein om je 

heen te kijken en te genieten van alles wat er zoal te doen is.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

12.30 – 13.00 uur  opening  

13.00 – 13.45 uur  voorstelling 

14.00 – 14.45 uur  workshopronde 1 

14.45 – 15.15 uur   pauze 

15.15 – 16.00 uur  workshopronde  2 

 

Aanmelden via Magister 
Vanaf dinsdag 21 mei 18.00 uur tot en met donderdag 23 mei 12.00 uur kun je via 

Magister je keuzeprogramma aangeven. Verderop in de brief staat de groepsindeling 

uitgewerkt. In Magister kun je 1 x een keuze voor een groep aangeven. Bij elke 

groep horen standaard twee workshoprondes. Als je je niet inschrijft, word je door de 

organisatie ingedeeld. 

 



Wanneer 
Op maandag 3 juni is het zover. De eerste vier uur heb je gewoon les volgens 

rooster. Daarna vertrek je zelfstandig op de fiets om 12.00 uur van school. Om 12.15 

uur meld je je bij de grote tent op het festivalterrein. 

Op het programmaoverzicht zie je dat we om 12.30 uur beginnen met de centrale 

opening van het festival. Om 13.00 uur zijn er twee voorstellingen voor het Meander 

gereserveerd. Een voor mavo 3 samen met mavo/havo 3 en een voor H3/A3. 

 

De workshops beginnen om 14.00 uur. Na de eerste ronde is er een pauze, dan kun 

je helemaal zelf bepalen waar je wilt kijken of waar je aan wilt meedoen. Je blijft wel 

op het festivalterrein. De tweede ronde workshops volgt om 15.15 uur en om 16.00 

uur is het programma afgelopen. 

 

Je meldt je na afloop van de tweede workshop af bij de begeleidende docent.  

Daarna kun je naar huis om te vertellen wat je nu weer allemaal hebt beleefd! 

 

Waar 
Het festival is in het centrum van Zwolle: zowel naast de Broerenkerk (achter de 

Xenos) als langs de gracht. 
Je gaat zelfstandig op de fiets naar het festivalterrein. Je kunt je tas en onnodige 

ballast op school laten. Voor de leerlingen die heel dichtbij wonen: breng je spullen 

alvast even naar huis. Voor de leerlingen die ‘verderop’ wonen: haal je spullen later 

op van school. Wij zorgen dat de school tot 18.00 uur open is.  

 

Belangrijk is: 

 

-     Schrijf je  vóór donderdag 23 mei 12.00 uur in via Magister 

-     Meld je op maandagmiddag bij elke workshop aan en ook weer af 

-     Zorg dat je die dag op de fiets naar school komt. 

 

Nog belangrijker: Heel veel plezier!! 

 
 

Heb je nog vragen? 

Loop dan even binnen op Noord 27 en vraag het aan mevrouw Visscher. 

 

Ps. Laat deze brief ook aan je ouders of verzorgers lezen, zodat ook zij weten waar 

je bent en wat je allemaal gaat doen op maandag 3 juni.  

 

 

 



Hieronder volgt de informatie over de workshops en de groep waar je uit kunt kiezen. 

 

groep aantal 
lln.  

12.30 - 13.00 13.00  - 13.45 Ronde 1          
14.00 - 14.45 
 

Ronde 2           
15.15 - 16.00 

A   15 opening  voorstelling Pacman spel Tijd voor avontuur 

B 15 opening  voorstelling Cardboard City 
XXL 

Cardboard City 
XXL 

C 15 opening  voorstelling Radio en TV 
maken 

Nieuw gezicht 
gezocht 

D 15 opening  voorstelling Pimp my ride Freerunning 

E 15 opening  voorstelling Creëer je eigen 
Held 

Creëer je eigen 
Held 

F  15 opening  voorstelling Green Arts Spellen 

G 15 opening  voorstelling Speeltuin 
bouwen 

Vuurworkshop 

H 15 opening  voorstelling Workshop 
voostelling 

Green Arts 

I 15 opening  voorstelling Tijd voor 
avontuur 

Speeltuin bouwen 

J 15 opening  voorstelling Maak je eigen 
muziekproductie 

Maak je eigen 
muziekproductie 

K 15 opening  voorstelling Tattoo art Workshop 
voorstelling 

L 15 opening  voorstelling Freerunning Workshop pauze 

M 15 opening  voorstelling Spellen Tattoo art 

 

 

 
 
 
Workshops Festival Woest 2019 
 
 
Nieuw gezicht gezocht 
Wat is echt en wat is fantasie? Doe mee en speel met het platte vlak in de ruimte, we maken 
een levende 3d collage. In deze workshop gaan we aan de slag met fotografie, papieren 
vormen en tekenen; een foto als eindproduct. 
 
Freerunning 
Tijdens de workshop freerunning leren je de basis van de sprongen en flips, daar ga je tijdens 
de workshop mee bezig onder begeleiding van een echte pro! 
 
Pacman spel 
In twee teams gaan jullie de strijd aan als Pacmans en Spookjes. Kan jij de spanning aan, je 



hoofd koel houden en zoveel mogelijk vragen verzamelen? óf wil je juist de pacman moeilijk 
maken als spook en levens afpakken? Hierbij wordt je uitgedaagd om creatief te denken, 
goed te communiceren en goed samen te werken! Ga de uitdaging aan en win het spel 
samen met je team! 
 
Vuurworkshop! Leer met vuur spelen! 
Halve finalist van Hollands Got Talent, JP de Kam uit Zwolle geeft de vuurworkshop. Een 

workshop waar je leert met vuur te werken en het vuur te zetten naar jou hand. Je leert 

fakkels met de hand uitmaken, je vinger in de brand te steken en misschien wel het vuur in 

je mond uit te maken. Adrenaline verzekerd!  

 
Creëer je eigen Held (was vroeger de workshop: storytellinggame) 
Tijdens de workshop ga je op theatrale en verhalende manier je eigen held creeëren. 
Maar…… je doet dat niet alleen. Als groepje krijgen jullie een gezamenlijk opdracht om een 
verhaal te maken waar de helden in voor komen.  
Jullie bepalen samen hoe jullie helden elkaar helpen of juist tegenwerken en hoe de 
verhaallijn verloopt. Ook leren jullie hoe je het verhaal op een beeldendende manier aan 
anderen kunt vertellen. Het resultaat is een prachtig, spannend maar vast   ook grappig 
geïmproviseerd verhaal, dat jullie -als jullie dat willen- samen kunnen opvoeren. 
 
Tijd voor avontuur 
Deze workshop laat jongeren experimenteren met de mogelijkheden die rollenspel te bieden 
heeft. Even helemaal opgaan in een andere rol en uitdagingen aangaan die je vanuit jezelf 
misschien niet zo snel zou aangaan. Levende rollenspellen (LARP) bieden een ideale 
speelruimte voor jongeren om te ontwikkelen. Kies een personage die bij jou past, een 
ridder of een magiër. Of juist iets wat helemaal niet past! Ook al speel je een rol, je zult zeker 
iets nieuws over jezelf leren. 
 
Workshop: Pauze 
In deze workshop nemen we even pauze. We nemen pauze van alle dingen die we moeten 
doen en verwachtingen waar we aan moeten voldoen in het dagelijks leven. Even geen social 
media, ouders of huiswerk. We gaan kennismaken met oefeningen om dichter bij jezelf te 
komen, die je later zelf kunt toepassen. 
 
Cardboard City XXL 
Bouwen met karton saai? Welnee, in deze workshop neem je het met je groepje op tegen de 
anderen. Wie bouwt het mooiste, gaafste, grootste, meest bijzondere bouwwerk van New 
Zwolle? 
 
Pimp my ride 
Beschilder, spuit en teken een Volkswagen T5 busje van boven tot onder vol met jouw eigen 
creatieve idee. Het eindresultaat vormt een kleurrijke bus die in de stad zal rondrijden met 
onder andere jouw kunstwerk! 
 
Green Arts 
Combinaties van verschillende Green-Arts in de vorm van een carrousel. Aan het werk met 



bamboe, mos, hout, bladeren en vele andere natuurlijke producten is uitnodigend, 
laagdrempelig en lekker om te doen. Workshops die vallen onder deze Green-Arts zijn: Land-
Art, moscollage, landschapsfotografie en reverse graffiti. 
 
Tattoo Art 
Ontdek deze interactieve, creatieve workshop waarbij je je eigen ontwerpen tekent en 
plaatst op het lichaam. Met de tattoo-artworkshop kunnen we allerlei kanten op. Een logo, 
een mandala, een roos of anker, of een stuk tekst. Je leert door middel van de juiste 
technieken, materialen, kleurkeuze en schaduwtechnieken een kunstwerk op het lichaam te 
verwezenlijken. 
 
Radio en TV maken 
In de workshop Radio & TV newsroom gaan de leerlingen samen een nieuwsitem maken.  In 
teams gaat ze aan de slag met één afzonderlijk proces in de nieuwsgaring. In drietallen 
wordt er gefilmd, gefotografeerd of geïnterviewd op het festivalterrein. Terug op de redactie 
wordt het materiaal verwerkt tot een video-item, een fotoreportage, een nieuwsartikel of 
een radio-interview. Een andere groep heeft ondertussen met het greenscreen  de 
aankondiging voor het journaal gemaakt. Ook op de radiostudio redactie is er hard gewerkt 
aan het voorbereiden en het presenteren van een radio-item. De eindredactie zet al het 
gemaakte materiaal op de nieuwswebsite kidsnewsroom.nl   
 
Spellen 
Hoe lekker is het om met een groep een fijn spel te spelen. In deze workshop maak je in een 
vlot tempo kennis met allerlei (on) bekende spellen: 'Woesh', 'de onzichtbare bal', 
'haitjietjak', 'hamkaasquiche zonder lachen', en vele andere maffe titels staan garant voor 
ontspannen spelen, genieten en lachen. 
 
Speeltuin bouwen  
Bouwen, timmeren, hakken en zagen… Een workshop voor echte doeners! In deze workshop 

ga je samen een echte speeltuin bouwen. Denk mee, stroop je mouwen op en ga lekker aan 

de slag met materiaal en gereedschap. 

 

 

Workshop voorstelling 

Deze theater workshop sluit aan bij de voorstelling die je net hebt gezien of nog gaat zien. 

Natuurlijk komt er meer bij kijken dan alleen maar ‘doen’ of zomaar wat tekst op ratelen. Op 

een leuke manier ga je zelf aan de slag met spel, fun, beweging en lichaamstaal! Geregeld 

ontstaan er hilarische situaties. Iedereen kan leren toneelspelen! 

 

Maak je eigen muziekproductie  
In deze workshop componeer je met elkaar, razendsnel en op een innovatieve wijze, je eigen 
muziekstuk en zing of rap je je eigen geschreven teksten daarop in. Jouw eigen 
muziekproductie! Jij stuurt zelf de opname aan, speelt de muziek in en bepaald de opbouw 
van de muziek. 
 

http://woest.kidsnewsroom.nl/

