
Dikkie Dik & ik  (2+)
2- ater Producties

14.00 uur en 16.00 uur   

€ 15,- kind + 1 ouder  

en inclusief toegang  

tot het festivalterrein 

Fiep Heeft Haast (3+)
Sanne Zweije

15.00 uur   

€ 15,- kind + 1 ouder en inclusief  

toegang tot het festivalterrein 

HERFST
VIER DE

BIJ CULTURA

PROGRAMMA  
REMBRANDTWEEK

KLEUTERFESTIVAL

HET JAAR VAN REMBRANDT
Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar in 2019 heeft Cultura in de 
herfstvakantie voor jong en oud een aantal Rembrandt-activiteiten. Een 
week vol activiteiten in het teken van de grote meester. Omdat het zoveel 
is raden wij je aan om de website www.cultura-ede.nl te bezoeken voor 
de uitgebreide en actuele informatie.
Alle workshops en lezingen zijn € 5,00 per persoon. Gelieve 3 dagen van 
te voren aanmelden.

Reserveren via www.cultura-ede.nl

6 november 2019

Mijn eerste festival
Kom lekker dansen, ontdekken in het TechLab, muziek maken, je uitleven als een echte 

kunstenaar en een spannend ritje maken in de Fiepbus. Ga op avontuur in de theatrale 

speeltuinen verspreid door Cultura en stap in de wereld van Kikker, Dikkie Dik en Boer Boris. 

Er zijn allerlei workshops en je kunt kiezen uit twee voorstellingen: ‘Dikkie Dik en ik’ en ‘Fiep 

Heeft Haast’. De wereld van Dikkie Dik komt tot leven in de grappige interactieve voorstelling 

in de theaterzaal. Met Fiep ga je op reis in een fantasierijk decor in de bibliotheek en je beleeft 

heel veel gekkigheid. Het festivalterrein is open van 14.00 - 17.00 uur.

Maandag 21 oktober

Van schets naar ets a la Rembrandt Volwassenen 14.00 - 17.00 uur

Workshop Mini-Rijksmuseum Kinderen (6 t/m 12 jaar) 10.00 - 12.00 uur

Zelfportret tekenen in Rembrandt stijl Jongeren & volwassenen 13.00 - 16.00 uur

Dinsdag  22 oktober

Laat u fotograferen met Rembrandt licht Volwassenen (75+) 10.00 - 12.00 uur

Rembrandt knutselochtend Kinderen (4 t/m 12 jaar) 10.00 - 12.00 uur 

Zelfportret tekenen in Rembrandt stijl Jongeren & volwassenen 13.00 - 16.00 uur

Locatie Stadspoort

Bouw en programmeer je eigen Rembrandtrobot Kinderen (6 t/m 9 jaar) 10.00 - 11.30 uur 

Programmeren met Lego Mindstorms Kinderen (vanaf 9 jaar) 12.30 - 14.00 uur

Woensdag 23 oktober

Schilderen a la Rembrandt Volwassenen 10.00 - 13.00 uur

Ontdek Rembrandt in virtual reality Alle leeftijden 14.00 - 17.00 uur

Print je eigen kunstwerk Kinderen (vanaf 9 jaar) 10.00 - 11.30 uur 

Mijn Rijksmuseum kunstwerk a la Rembrandt Volwassenen 10.00 - 12.00 uur

Mijn Rijksmuseum kunstwerk a la Rembrandt Jongeren 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 24 oktober

Foto maken met “Rembrandt licht” 

o.l.v. Arjan van Bruggen Volwassenen 10.00 - 12.00 uur

Familievoorstelling De Rovers Kinderen (vanaf 4 jaar) start  15.00 uur

Vrijdag 25 oktober

Boosting Art Work: jongeren tekenen Rembrandt Jongeren (16 t/m 26 jaar) 13.00 - 17.00 uur

Fluortape & Lightpaintingworkshop Kinderen (vanaf 12 jaar) 14.00 - 17.00 uur

Zaterdag 26 oktober

Lezing over Rembrandt Volwassenen 13.00 - 15.30 uur 

Zaterdag 12 oktober

Archeologische potten 
boetseren
Op zaterdag 12 oktober zijn de Nationale 

Archeologiedagen. Cultura Erfgoed organiseert 

samen met keramist Wim den Hertog een 

workshop ‘archeologische potten boetseren’ 

voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. De 

deelnemers gaan met de hand hun hun eigen 

pot van klei maken en daarna met een gekleurd 

kleipapje beschilderen. Je kunt zelf binnenlopen 

in Cultura Erfgoed, op de tweede verdieping.

LEEFTIJD  Vanaf 7 jaar

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 2,- (kosten afbakken werkstuk)

DATUM Zaterdag 12 oktober

TIJD 10.30 uur en 14.30 uur

Dinsdag 22 oktober

Rembrandt 
knutselochtend 
In het kader van de maand van geschiedenis 

organiseert Cultura Erfgoed een workshop voor 

kinderen. Ontdek wat je allemaal kan maken met 

een spons, teken een zelfportret in houtskool of 

maak voor de donkere dagen een theelicht-

houder. Laat je inspireren door de materialen en 

kom een ochtend knutselen. Iedereen is welkom!

LEEFTIJD Kinderen van 4 t/m 12 jaar

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF Gratis (aanmelden niet nodig) 

DATUM Dinsdag 22 oktober 

TIJD 10.00 - 12.00 uur



PROGRAMMA OKTOBER

Alle genoemde workshops zijn onder voorbehoud van 
tussentijdse wijzigingen en typefouten.

 

Maandag 30 september

Voorleestijd
11.00 - 11.30 uur | Cultura

Woensdag 2 oktober

Muisje Gijs op Wereldreis (3 t/m 9 jaar)

13.45 - 16.00 uur | Cultura

Vlieger mee! (6 t/m 12 jaar)

14.30 - 16.30 uur | Bibliotheek Cultura Lunteren

Voorleestijd 

14.15 - 14.45 uur | Bibliotheek Cultura Bennekom 

Donderdag 3 oktober 

Voorleestijd
11.00 - 11.30 uur | Cultura Stadspoort 

Vrijdag 4 oktober

Bouw je fantasievoertuig (6 t/m 12 jaar)

14.30-16.30 uur | Cultura Bennekom

Voorleestijd
16.00 - 16.30 uur | Bibliotheek Cultura Lunteren 

Maandag 7 oktober 

Voorleestijd
11.00 - 11.30 uur | Cultura

Woensdag 9 oktober

Kinderboekenfeest! (4 t/m 12 jaar)

14.30 - 17.00 uur 

Voorleestijd
14.15 - 14.45 uur | Bibliotheek Cultura Bennekom

Donderdag 10 oktober

Voorleestijd 
11.00 - 11.30 uur | Cultura Stadspoort

Vrijdag 11 oktober

Voorleestijd
16.00- 16.30 uur | Bibliotheek Cultura Lunteren 

 

 

Zaterdag 12 oktober

Vertelontbijt (3 t/m 9 jaar)

9.00 - 10.30 uur 

Kindermiddag: Sjakie en de chocoladefabriek (6+) 

13.00 uur

Archeologische potten boetseren
10.30 en 14.30 uur

Zelf snoepjes maken
10.00 - 17.00 uur 

Maandag 14 oktober 

Voorleestijd 
11.00 - 11.30 uur | Cultura

Woensdag 16 oktober

Voorleestijd  
14.15 - 14.45 uur | Bibliotheek Cultura Bennekom

Donderdag 17 oktober

Voorleestijd
11.00 - 11.30 uur | Cultura Stadspoort

Vrijdag 18 oktober

Voorleestijd
16.00 - 16.30 uur | Bibliotheek Cultura Lunteren 

Maandag 21 oktober

Voorleestijd
11.00 - 11.30 uur | Cultura

Woensdag 23 oktober

Voorleestijd
14.15 - 14.45 uur | Bibliotheek Cultura Bennekom

Donderdag 24 oktober

Voorleestijd 
11.00 - 11.30 uur | Cultura Stadspoort

Vrijdag 25 oktober

Voorleestijd
16.00 - 16.30 uur | Bibliotheek Cultura Lunteren

 

Woensdag 2 oktober

Op wereldreis met  
Muisje Gijs
Ga je mee op wereldreis, ga je mee met Muisje 

Gijs? Het verhaal komt tot leven en… broem… 

toet toet! We gaan op weg! Ga mee met deze 

vrolijke, interactieve, muzikale voorstelling over 

reizen, vervoer en zorgen voor elkaar! Met 

aansluitend een workshop door een 

theaterdocent waarbij je zelf aan de slag gaat!

LEEFTIJD Kinderen van 3 - 9 jaar

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 5,-

DATUM Woensdag 2 oktober

TIJD 13.45 - 16.00 uur

Woensdag 2 oktober

Vlieger mee!
Het waait alweer een beetje meer, en dat is 

heerlijk vliegerweer! Kom naar de workshop 

Vlieger mee. Je krijgt dan een vlieger die je gaat 

versieren met wasco, glitters, stempels en nog 

veel meer. En als hij klaar is kun je op reis, 

verhalen beleven met je nieuwe vlieger.

LEEFTIJD Kinderen van 6 - 12 jaar

LOCATIE de Bibliotheek Cultura Lunteren

TARIEF € 5,-

DATUM Woensdag 2 oktober

TIJD 14.30 - 16.30 uur

Vrijdag 4 oktober

Bouw je eigen 
fantasievoertuig
Een luchtballon is leuk, en een groot schip ook. 

Maar heb jij wel eens je eigen voertuig bedacht? 

Eén die kan varen én vliegen? Of vind je het leuk 

om zelf iets nieuws te bedenken? Kom dan naar 

de workshop Bouw je eigen fantasievoertuig en 

ga aan de slag om met restmaterialen een heel 

mooi nieuw voertuig te maken!

LEEFTIJD Kinderen van 6-12 jaar

LOCATIE de Bibliotheek Cultura Bennekom

TARIEF € 5,-

DATUM Vrijdag 4 oktober

TIJD 14.30 - 16.30 uur

Zondag 6 oktober

Wachten op Kado
Kom gezellig met de familie op zondagmiddag 

naar de voorstelling Wachten op Kado. Een 

voorstelling over wachten en geduld hebben, 

maar ook over uit de band springen, feesten en 

uitpakken. Over niet-gebaande wegen gaan die je 

verder brengen dan je had verwacht. 

Na afloop is er een workshop.

LEEFTIJD 4+

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 12,50

DATUM Zondag 6 oktober

Zaterdag 12 oktober

Pyjamaontbijt met 
voorstelling Rik Rikken
Kom de Kinderboekenweek afsluiten met het 

pyjamaontbijt! Kom in je pyjama naar Cultura 

Stadspoort, geniet van een ontbijtje en kom kijken 

naar een poppenvoorstelling over Boer Boris. Rik 

Rikken houdt van poppenspelen en bijzondere 

dingen verzinnen. Hij gaat op stap met een vrolijke 

voorstelling en een vrolijk gezicht. En koffers vol 

met poppen en prachtige trekkers en rook en 

water. En de kinderen doen mee, natuurlijk…

LEEFTIJD Kinderen van 3-9 jaar

LOCATIE Cultura Stadspoort

TARIEF € 5,- (gratis voor ouders)

DATUM Zaterdag 12 oktober

TIJD 9.00 - 10.30 uur

Zaterdag 12 oktober

Kindermiddag: 
Sjakie en de chocolade-
fabriek

Kom langs om lekker te 

spelen, om te zien hoe een 

echte foodprinter werkt, 

om geschminkt te worden 

als een echte Oempa-

Loempa én om lekkere 

snoepjes te maken bij het 

winkeltje Lammert van 

de Bospoort. Na al deze 

activiteiten kan je de film 

‘Sjakie en de 

chocoladefabriek’ zien, 

naar het beroemde boek 

van Roald Dahl.

LEEFTIJD 6+

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 5,-

DATUM Zaterdag 12 oktober

TIJD 13.00 uurWoensdag 9 oktober

Kinderboekenfeest!
De Kinderboekenweek is natuurlijk feest! Lekker 

lezen, van verhalen genieten en mooie boeken 

ontdekken! Maar deze dag is het écht feest: 

Kinderboekenfeest! Kom mee doen met allerlei 

leuke workshops, laat je eigen LEGO-voertuig 

vanzelf rijden, doe een dansje op het Kinder-

boeken lied, beschilder de ramen van de bibliotheek, 

of kom heerlijk luisteren naar een mooi verhaal. Aan 

het eind gaan we op reis met de interactieve 

voorstelling van verhalenvertelster Hannie Elstak.

LEEFTIJD Kinderen van 4-12 jaar

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 5,-

DATUM Woensdag 9 oktober 

TIJD 14.30 - 17.00 uur

Maandag 21 oktober

Film: Gruwelijke rijmen 
De verfilming 
van Roald Dahls 
‘Gruwelijke 
Rijmen’ brengt 
een hele parade 
sprookjesfiguren 
bij elkaar in een 
ingenieus verhaal.
Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste 
vriendinnen. Lusten wolven liever biggetjes, 
grootmoeders of kleine kinderen? Jacob is 
verliefd op zijn buurmeisje Cindy, maar zij 
heeft een oogje op de prins. En waar komt die 
gigantische bonenstaak in Jacobs tuin plots 
vandaan? Onder het alziend oog van de boze 
wolf lopen sprookjesfiguren elkaar voortdurend 
voor de voeten.

LEEFTIJD 6+

LOCATIE Cultura, Ede

TARIEF € 6,50

DATUM Maandag 21 oktober

TIJD 15.00 uur

Zaterdag 12 oktober

Zelf snoepjes maken 
Het kruidenierswinkeltje Lammert van de Bospoort 
verkocht begin 20e eeuw diverse etenswaren, 
zoals peulvruchten, eieren, suiker, meel en 
snoepjes. In het huis is nog altijd zichtbaar hoe het 
echtpaar hun eten bereidde om het langere tijd 
goed te houden. Bezoek dit smaakvol stukje Edes 
erfgoed en kom zelf snoepjes maken. 

LEEFTIJD 6+

LOCATIE  Lammert van de Bospoort,  
Amsterdamseweg 20 in Ede

TARIEF Gratis

DATUM Zaterdag 12 oktober

TIJD 10.00 - 17.00 uur

Voorleestijd voor peuters
Kom in de Kinderboekenweek gezellig in de 

bibliotheek luisteren naar mooie, grappige en 

spannende verhalen over het thema “Reis mee!” 

We zoeken deze maand extra mooie boeken uit. 

Komen luisteren is gratis!

CULTURA | Maandag | 11.00 - 11.30 uur
BENNEKOM | Woensdag | 14.15 - 14.45 uur
STADSPOORT | Donderdag | 11.00 - 11.30 uur
LUNTEREN | Vrijdag | 16.00 - 16.30 uur

VOL
=
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Bekijk het actuele programma en reserveer

www.cultura-ede.nl


