
 

 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, donderdag 16 maart 2023 
 
 
Beste leerlingen uit klas 2, 
 
Op dinsdag 4 april is er voor jullie een projectdag op het Meander College. Deze keer maak je 
samen een festival: het Meanderfest!  
Er zijn deze dag geen reguliere lessen. 
Jullie worden deze ochtend bij het lokaal van de 1e workshop verwacht om 09:45.  
 
Je volgt deze dag twee workshops. 
De tweede workshop wordt ook gepresenteerd op het festival. 
Vanaf vrijdag 17 maart om 10.45 uur kunnen jullie je inschrijven voor een workshop naar keuze. 
Inschrijven kun je doen via onderstaande link: 
Meander Fest | 4 april 2023 - Kunsteducatie Nederland 
Let op: Vol is vol.  
 
Op de volgende pagina zie je het tijdschema en de lokalenindeling. 
 
We verheugen ons op deze feestelijke dag en hopen dat het een projectdag is die jullie niet 
snel zullen vergeten! 
 
Hartelijke groet, 
 
Nienke Oosterheerd en Kyra Wassink 
Project coördinatoren onderbouw 
 
 
 
N.B. Bij slechte weersomstandigheden kan het een en ander in de organisatie veranderen.   
   Jullie worden daar dan van op de hoogte gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kunsteducatienederland.nl/meanderfest/


 
 

 

 
Tijd 
 

 
Activiteit 

2e: 09:45 Workshop 1:  starttijd 09:45 

3e  Workshop 1 

Pauze 
10:45-11:05 

 

4e  Workshop 2  
(wordt gepresenteerd op het festival) 

5e  Workshop 2  
(wordt gepresenteerd op het festival) 
 
Vanaf 12:30 overgang met workshopleider van workshop 
naar festival 
 

Pauze 
12:45-13:10 

Pauze en festival 
 
FESTIVAL WORDT OFFICIEEL GEOPEND OM 12:50 

6e  Festival  

7e  Festival 

 
 

 
WORKSHOP 
 

 
LOKAAL / LOCATIE 

 
BEGELEIDENDE 
DOCENT 
 

Green screen O14 OZIN 

Tattoo-art O15 ZWIA 

Graffiti Fietsenstalling personeel VELN 

DJ-workshop O11 KAMM 

Freerunning S2 DAED 

Stage-combat S1 WTJN 

Afrodans N22 DJAS 

Hip-hop dans N24 GUEV 

Virtual reality K13 BILP 

Looping/rap K15 KURB 

Mind-fuck K16 MOTS 

 

• Begeleiding tijdens festival bij de karaoke-bus: MULE  
 
Bij slechte WEERSOMSTANDIGHEDEN verandert het volgende: 

• Scenario 1: het festival vindt op het grasveld plaats.  

• Scenario 2: (veld niet berijdbaar) het festival vindt plaats bij de fietsenstalling 

• Scenario 3: (slecht weer) het festival vindt plaats in Gymzaal S1 en S2.  
Stage combat verplaatst dan naar de Aula (met gebruik van 8 kleine matten).  
Freerunning in 1 van beide gymzalen 


