EUROPALIA INDONESIA voor kinderen

Onderwijs | Kunstendag | Workshops voor kinderen | Festival Centre

EUROPALIA INDONESIA is ook de ideale gelegenheid om de cultuur en de kleuren van Indonesië te
delen met uw kinderen en/of leerlingen! Download de informatie op kindermaat: de pedagogische
fiches, leessuggesties … neem deel aan workshops en ateliers, plezier voor klein en groot.

Basis onderwijs
Leuke onderwerpen en lesideeën zoals vulkanen, schaduwpoppentheater,
Borobudur en Indonesisch eten, gebracht in een toegankelijke en ludieke
vorm. Creatieve knutselideeën rond elk thema, ideaal voor thuis of in de
klas.
Boeken
Strips
Pedagogische fiches
Workshops/lezingen
Secundair onderwijs
Zeven lesonderwerpen als boeiende inleiding tot Indonesië en EUROPALIA
INDONESIA. Leer bij over vulkanen, hoe het Nederlands en het Indonesisch
elkaar beïnvloed hebben, Multatuli, en de griezelige Ma’nene-rituelen.
Boeken
Thema’s:
Geschiedenis
Geografie
Fauna en flora
Volkeren en talen
Voorouders (expo Ancestors & Rituals)
Kolonialisme (expo Power and other things)
Dans, theater en muziek

Kunstendag voor kinderen
Een bijzondere dagen waarop kinderen en hun familie aan tal van leuke
activiteiten rond Ancestors & Rituals kunnen deelnemen: ga helemaal uit
de bol tijdens de gamelan- en kecakworkshop of maak een echte Balinese
vlieger, je eigen wayang-pop of masker!
19 11 ‘17 @ BOZAR, Brussel - Gratis
Workshops voor kinderen | Ancestors & Rituals
Oracle Singing Blind Moves
Workshop voor kinderen met Michel Yang
Oracle Singing Blind Moves is een workshop waarin de kinderen hun
eigen stem verkennen. Vocaliseren is meer dan alleen maar zingen: vocale
klanken komen uit de verbeelding, uit sensaties van het lichaam, en soms
zelfs rechtstreeks van de voorouders! We bezoeken ook de tentoonstelling
Ancestors & Rituals om ons te inspireren.
26 11 ‘17 – 10:00 > 16:00 @ BOZAR, Brussel - 4€

Minirituelen voor het dagelijks leven
Workshop voor kinderen
In het Frans en Nederlands
Workshop voor 8 tot 12- jarigen waarin we de verbeelding de vrije loop
laten om kleine rituelen voor het dagelijks leven te verzinnen. Een kleurrijke
markt van minirituelen is het eindresultaat van drie uur samen koken.
16 & 27 12 ’17 – 14:00 > 17:30 @ BOZAR, Brussel - Gratis

Activiteiten in het Festival Centre | November ‘17

Info | Snack | Coffee | Arts | Kids | Workshops
Open elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 > 18:00

Zondag 12 11 ‘17
16:00 «Tigre, Tigre!» - verhaalmoment (FR) - 8+
Zaterdag 18 11 ‘17
14:00 Literair knutselen met Potamots (FR)
Zaterdag 25 11 ‘17
14:00 Workshop sumpitan-blaaspijp - 12+
Zondag 26 11 ‘17
14:00 Demonstratie & workshop kick volleyball sepak takraw
16:00 Demonstratie & workshop kick volleyball sepak takraw
Meer info op europalia.eu/youth

