Meld je aan door te mailen of te appen
aan welke activiteiten je deel wilt nemen
Mail: info@welzijnvught.nl

SUMMERSCHOOL
It’s Fun

App: Karin Sprik 06-21459756

Of door het inschrijfformulier in te
leveren bij
Welzijn Vught, DePetrus, Heuvel 2, Vught

DJ Workshop

3D Printen + Virtual Reality
Engels
Zang workshop

Spaans

Freerunnen

(Water)spelletjesmiddag
High tea met jong en oud
Fotografie Programmeren

Betalen voor de activiteiten kan contant
(en het liefst gepast) bij de docent op
de dag van de activiteit.

Voor meer informatie kijk op:
www.welzijnvught.nl/jongerenactiviteiten

Songwriter workshop

10 t/m 17
jaar

Textiel bedrukken
Musical workshop

Dans

10 juli t/m
10 augustus 2018

Duurzame Design Challence Vught door

Inleiding
Na het succes van de zomerschool van vorig jaar wordt
er dit jaar voor de 2e keer de zomerschool voor jongeren
georganiseerd. Tijdens de eerste 5 weken van de zomervakantie kun je op een leuke en gezellige
manier kennismaken met de wereld van
kunst, cultuur, taal, sport en ontspannende
activiteiten. En dat wordt vooral erg leuk!
Want we doen het thema van de zomerschool eer aan: Summer school, it’s fun!
Lees in dit boekje welke leuke activiteiten
er georganiseerd worden en meld je snel
aan!
3D Printen en Virtual Reality door 3Dportal
Dinsdag 10 juli, 14.00-16.30 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,In deze workshop leer je alles over de wereld
van 3D. Van printen tot scannen tot animatie.
En je mag zelf je eigen naam printen en mee
naar huis nemen.
Verder maak je kennis met virtual reality.

Designweek@school en Welzijn Vught
Dinsdag 7 augustus, 12.30-17.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: Gratis
Leer met Design Thinking op een creatieve en analytische manier problemen oplossen. Vandaag werken
aan een Duurzame Design Challenge. We gaan op
een leuke manier aan de gang met hoe we Vught nog
beter kunnen maken. Je hoeft het niet van te voren al
te weten. Onder begeleiding komen we samen op
veel goede ideeën! Vind jij het leuk en belangrijk om
mee te denken over Vught. Meld je dan aan voor deze workshop.

Streetdance door Heleen Korthals
Woensdag 8 augustus, 14.00-15.30 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 2,Samen dansen is leuk! Deze middag leer je met de docent een dans
waarbij iedereen mee kan doen, of je nu
beginner bent of al heel ervaren. Aan het
einde van de middag ken je de hele chorografie. Als je wil mag je je ouders en broertjes en zusjes vragen om te komen kijken
naar de dans die jullie hebben geleerd.

Musical workshop door Onze Musical
Donderdag 12 juli, 14.00-16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Wil jij meer weten over musical en ook zelf leren
acteren en zingen? Dan is deze musical workshop iets voor jou! Je maakt kennis met musical,
leert zingen, bewegen en spelen. Op het einde
van de middag
hebben jullie
samen een
musical lied
ingestudeerd.

Programmeren door Designweek@school
Donderdag 9 augustus, 14.00-15.30 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Wil jij de basisprincipes van programmeren
leren? Of extra oefenen met wat je al kan?
Kom dan naar deze workshop! Met behulp
van Code.org en Scratch gaan we aan de
slag en leer je met visuele codeblokken hoe je je eigen
programma’s en games kan maken.

Bosch Safari door Jheronimus Bosch art center

Freerunnen door Koenoss Sporting

Donderdag 2 augustus, 14.00-16.30 uur
Locatie: verzamelen bij Elzenburg
Kosten: € 3,Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het
Jheronimus Bosch Art Center. We verzamelen
bij Elzenburg en fietsen samen naar Den
Bosch. Na een korte rondleiding door het museum mag je zelf aan de slag. Bij deze workshop mag je je favoriete Jheronimus Bosch fabelfiguur gaan ontwerpen/tekenen en hierna
uitwerken met een 3D pen.

Woensdag 13 juli, 13.00-15.00 uur
Locatie: Lidwinagymzaal
Kosten: € 3,Freerunnen is jezelf zo snel en creatief
mogelijk over een hindernis verplaatsen. In deze workshop maak je
kennis met de basis vaardigheden en trucs van freerunnen. De workshop wordt gegeven door een professionele trainer en twee vrijwilligers die ook een demonstratie geven. Lijkt het jou leuk om overal
waar je wilt salto’s te maken en vette trucs te leren? Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden naar deze workshop? Meld je dan nu
aan!

Textiel bedrukken door Atelier Opmaat

Typical English door Lander Labayen en Andrés Sixto

Vrijdag 3 augustus, 14.00-16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Bij deze workshop leer je hoe je met zeefdrukken textiel kan bedrukken. Je kunt zelf een kleidingstuk, tas of kussen meenemen om te bedrukken of je kunt iets kiezen wat er beschikbaar is. Gebruik je creativiteit en maak er iets moois van. Want aan het
einde van de workshop mag je het namelijk mee naar huis nemen.

Fotografie door Saskia van Oversteeg
Maandag 6 augustus, 14.00-15.30 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Wil jij leren hoe je professionele foto’s kan maken,
ook met je mobiele telefoon? Kom dan naar deze
workshop fotografie! Bij
deze workshop legt een
fotograaf uit wat er belangrijk is bij het maken
van foto’s. Hierna gaan jullie zelf oefenen met het
maken van foto’s en krijgen jullie tips van de fotograaf. Ga je de uitdaging aan om aan het einde van
deze workshop zelf een prachtige foto te maken?

Maandag 16 juli, 14.00-16.00 uur,
Donderdag 19 juli, 14.00-16.00
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Bij deze twee daagse workshop gaan we op een
leuke manier oefenen met Engels. We maken een
typisch Engelse high tea met lekkere hapjes en
gaan deze samen opeten. Ondertussen praten
we veel Engels zodat je wat je op school hebt geleerd ook in het echt
kan oefenen. Ook ga je proberen te ontsnappen uit een escaperoom
waar alle opdrachten en puzzels in het Engels zijn. De workshop
wordt gegeven door internationale vrijwilligers van het Erasmus+ uitwisselingsprogramma.

Tropical Spanish door Lander Labayen
en Andrés Sixto
Dinsdag 17 juli—14.00-16.00 uur &
Vrijdag 20 juli 14.00-16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Lijkt jou het leuk om Spaanse woorden te leren?
In deze twee middagen maak je kennis met de Spaanse taal. Dit doen
we doormiddel van leuke spelletjes en opdrachten. Ook krijg je een
kookworkshop waar we een typisch Spaans gerecht gaan maken.
De workshop wordt gegeven door internationale vrijwilligers van het
Erasmus+ uitwisselingsprogramma.

Zangworkshop door MusiCare

High tea met ‘jong’ en ‘oud’ door Emilie Trompenaars

Woensdag 18 juli, 14.00-16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Houd je van zingen? Dan zit je hier goed! Samen
zingen is onwijs leuk, bovendien kan iedereen zingen. Dus dat gaan we dan ook doen. Je leert enkele
basisvaardigheden maar je leert vooral met vertrouwen je stem te laten horen. Samen zingen we enkele
bekende nummers en je zal verbaast zijn hoe snel
zo’n nummer goed klinkt in een groep. Zuiver zingen is geen must, enthousiasme wel.

Donderdag 26 juli, 13.00-15.00 uur
Locatie: Rode Rik
Kosten: € 2,Ga jij ook mee iets leuks doen met senioren?
Vandaag gaan we eerst lekkere hapjes maken voor een high tea en daarna gaan we
samen met de bezoekers van De Rode Rik
alles op eten. Houd jij van lekkere hapjes en
vind jij het gezellig om iets te gaan doen
met senioren? Meld je dan nu aan!

DJ Workshop door DJ Roozz
Dinsdag 24 juli, 14.00-15.30 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Houd jij van muziek en lijkt het jou leuk
om meer te leren over DJ’en? Meld je
dan nu aan voor deze workshop! Tijdens deze workshop ga je samen met DJ Roozz kijken naar de draaitafel en wat je hier allemaal mee kunt. Aan het einde van deze workshop weet je meer over wat er bij komt kijken om DJ te zijn en kan je
zelf twee liedjes aan elkaar draaien.

(Water)spellenmiddag door Emilie Trompenaars
Maandag 30 juli, 14.00—16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 1,Bij een zomer horen natuurlijk ook waterspellen! Vandaag hebben we
een mini schuimbaan, waterpistolen en veel
andere waterspelletjes. Verder kun je ook genieten van een lekker ijsje. Als het geen mooi
weer is maken we er binnen een gezellige
middag van. Hierbij gaan we spelletjes spelen
en natuurlijk ook genieten van een ijsje. Kom
jij de andere uitdagen met alle leuke (water)
spellen? Meld je dan nu aan!

Songwriter workshop door MusiCare
Ontdek Den Bosch door Emilie Trompenaars
Woensdag 25 juli, 14.00-16.00 uur
Locatie: verzamelen bij Elzenburg
Kosten: € 2,Vandaag gaan we naar Den Bosch. We
verzamelen bij Elzenburg en gaan hierna
samen naar Den Bosch toe. In Den Bosch
gaan we allemaal spellen spelen en raadsels oplossen, waardoor
jullie meer te weten komen over deze stad. Ben jij fanatiek en lukt
het jou om alle opdrachten te vervullen?

Dinsdag 31 juli,
14.00-16.00 uur
Locatie: Elzenburg
Kosten: € 3,Wil je weten hoe je een
hit schrijft? Of hoe je
gebeurtenissen, gevoelens of onderwerpen omzet in liedtekst en
muziek? Tijdens deze workshop leer je over
songstructuur, melodie, ritme en tekst
schrijven. We schrijven diverse nummers en
nemen deze op als je dat wilt.

