Alternatief aanbod
Ook in 2021, waarin corona nog steeds een aanwezige zal blijven, zal Mooss
kinderen en jongeren blijven goesting geven in kunst. Minder zin in een
klassieke workshop? Wij voorzien volwaardige alternatieven met speelse
uitdagingen, kunsteducatieve activiteiten en muzische opdrachten.

Art of the box
Art of the Box is een doos vol kunstig plezier. Je vindt er
een heleboel toffe doe-opdrachten in die je prikkelen om
zelf te kijken, tekenen, bouwen, spelen, fantaseren,
vertellen...en zoveel meer.

Kunstoptocht / Actionbound
Met je smartphone in de aanslag ga je op pad voor
een heus artistiek stadsspel. Samen met je familie of
vrienden ontdek je de buurt op een speelse manier.
Als je de finish bereikt kan je jezelf een ware
kunstenaar noemen!

MoossDooss
Mooss koos 21 kunstwerken uit de verzameling van
het S.M.A.K. en stopte hun afbeeldingen in een
Dooss voor kinderen. Hedendaagse kunst moeilijk?
Bijlange niet! Leuk? Ja!
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ART OF
THE BOX
LEEFTIJD

6 - 12 JAAR

DISCIPLINE

MULTIDISCIPLINAIR

INHOUD
Art of the Box is een doos vol kunstig plezier. Je vindt er een
heleboel toffe doe-opdrachten in die je prikkelen om zelf te kijken,
tekenen, bouwen, spelen, fantaseren, vertellen...en zoveel meer.

Met deze boos bouwen we aan ons eigen dorp. Alles wat we nodig
hebben maken we zelf. We dansen, musiceren en fantaseren net
zoals kunstenaars dat doen. De box zit boordevol gekke ideeën van
kunstenaars die je op een kunstige manier uitdagen.

ART OF THE BOX XL

VOOR KLASGROEPEN
€142 /school + €55 /klas
Boxen worden opgestuurd of geleverd

ART OF THE BOX

VOOR GEZINNEN
€19 /box (2 kinderen)
Boxen worden opgestuurd

ART OF THE BOX LIGHT

ZONDER MATERIAAL
€142
Opdrachtbladen + materiaallijst via mail

KUNSTOPTOCHT
/ ACTIONBOUND
LEEFTIJD

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

DISCIPLINE

MULTIDISCIPLINAIR

INHOUD
Met je smartphone in de aanslag ga je op pad voor een heus
artistiek stadsspel. Samen met je familie of vrienden ontdek je de
buurt op een speelse manier. Je navigeert als een echte padvinder
van het ene checkpoint naar het andere, en maakt daar kennis met
diverse kunstenaars. Op elke locatie wordt je uitgedaagd om de
omgeving met een frisse blik te bekijken en verschillende
beeldende, muzikale, theatrale en/of dansante opdrachten uit te
voeren.

Ontdekken, uitdagen, samenwerken, observeren, inspireren,
creëren en vooral heel veel fun zijn de kernwoorden van dit spel.
Als je de finish bereikt kan je jezelf een ware kunstenaar noemen!

KUNSTOPTOCHT / ACTIONBOUND
De prijs wordt berekend op het aantal deelnemers (vanaf 500)
Voor de eerste 500 deelnemers betaal je €625 (€1,25 p.p.).
Vanaf meer dan 500 deelnemers betaal je €1 extra p.p.

MOOSS
DOOSS
LEEFTIJD

6 - 12 JAAR

DISCIPLINE

BEELD

INHOUD
Mooss koos 21 kunstwerken uit de verzameling van het S.M.A.K. en
stopte hun afbeeldingen in een Dooss voor kinderen. Jij kan de
Dooss opendoen en gebruiken. Alleen of samen met andere
kinderen.

De soms gekke ideeën van de kunstenaars en toffe doe-opdrachten
prikkelen je om zelf te kijken, tekenen, bouwen, fotograferen,
spelen, fantaseren, vertellen ... Hedendaagse kunst moeilijk?
Bijlange niet! Leuk? Ja!

MOOSSDOOSS

VOOR SCHOLEN
€142 /school + €55 /klas
Boxen worden opgestuurd of geleverd

Vind je niet wat je zoekt?

MOOSS WERKT
OOK KUNSTACTIVITEITEN
OP MAAT UIT
LAAT HET ONS
WETEN!
BEL OF MAIL ONS
016 65 94 65 | info@mooss.org

