
 

Gratis workshops in de kerstvakantie voor leerlingen uit groep 4 t/m 7  

Zit jij in groep 4, 5, 6 of 7 (6 t/m 12 jaar)? Dan kan je komende kerstvakantie in het kader van 

Lelystad vol Muziek gratis kennismaken met een aantal creatieve activiteiten in De Kubus. 

Ontdek waar jouw talenten liggen! 

Natuurlijk zijn deze workshops helemaal corona-proof.  

Geef je snel op via www.dekubuslelystad.nl/workshops-kerstvakantie/ 

  

Kerstmusical in 1 dag  

Wat: Een goed begin van je kerstvakantie: doe mee met de Kerstmusical in 1 dag: “Ik zie, ik 

zie wat jij niet ziet en het is... Vrede”. Je krijgt 4 workshops waarin je voorbereid wordt voor 

een optreden in de Theaterzaal van de Kubus. Ouders, familie, buren en vrienden kunnen via 

een livestream meegenieten van de show.  

Aantal deelnemers: maximaal 80 (20 per workshop) 
Wanneer: maandag 21 december 2020 
Hoe laat: 10:30-16:00 uur (neem je eigen lunch mee) 
 
Vloggen   

Wat: Altijd al een goede vlogger willen worden? Vlogger Darshan Boerema gaat je helpen! 

Tijdens deze workshop krijg je een klein stukje geschiedenis van het vloggen. Daarna ga je 

aan de slag met je eigen mobieltje en leer je de kneepjes van het vak. Na de workshop maak 

je natuurlijk meteen een professionele vlog om te delen wat je van de workshop vond! 

Aantal deelnemers: maximaal 20 
Wanneer: dinsdag 22 december 2020  
Hoe laat: 9.30-11:00 uur of 11:00-12:30 uur 
 

Kerst knutselen 

Wat: Een heerlijke creatieve ochtend met Jessica van Spoeliegrime in de Kubus. Maak de 

allermooiste kerstkaarten, sleutelhangers met pixel-hobby of pimp een waxinelichtje. 

Natuurlijk helemaal in de kerstsfeer! 

Aantal deelnemers: maximaal 25 
Wanneer: dinsdag 22 december 2020  
Hoe laat: 10:00-11:00 uur 
 

  

http://www.dekubuslelystad.nl/workshops-kerstvakantie/


 

Streetdance  

Wat: Kan jij niet stilzitten zodra de muziek aangaat? In een workshop van 1 uur kan je 

ontdekken of streetdance iets voor jou is. Lekker op je eigen niveau en in een veilige 

omgeving. Met of zonder danservaring: iedereen kan meedoen. Plezier staat voorop! Dans je 

mee? 

Aantal deelnemers: maximaal 15 
Wanneer: dinsdag 22 december 2020 
Hoe laat: 11:15-12:15 uur 
 

Kerst kinderkoor 

Wat: In een workshop van 1,5 uur leer je van zangjuf Kim een paar kerstsongs én sta je op het 

podium! Het geeft niet als je nog geen zangervaring hebt: het belangrijkste is dat iedereen er 

plezier in heeft. Als de nummers er lekker inzitten komt alles samen met de kerstband en 

volgt er een optreden op het podium van de Kubus.  

Aantal deelnemers: maximaal 20 
Wanneer: dinsdag 22 december 2020 
Hoe laat: 10:30-12:30 uur 
 

Kerst popband 

Wat: Altijd al eens in een band willen spelen? In een workshop van 1,5 uur leert Satish je een 
paar toffe kerst popsongs spelen. Aan het eind geef je samen met het kerstkoor een 
optreden op het podium. Het geeft niet als je nog geen instrument speelt: iedereen speelt op 
zijn eigen niveau mee!  
 
Aantal deelnemers: maximaal 12 
Wanneer: dinsdag 22 december 2020 
Hoe laat: 10:30-12:30 uur 
 
 

 

 
 


