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Beste lezer,

Voor u ligt HET NIEUWE AANBOD VAN MOOSS!
Sinds 1 januari zijn we één met AmuseeVous en dat valt
te merken aan een mooie uitbreiding van ons aanbod.
Samen doen we nog intenser aan KUNST- /
ERFGOEDEDUCATIE EN –PARTICIPATIE om zoveel
mogelijk kinderen, jongeren en hun begeleiders goesting
in kunst en erfgoed te geven.
Met ons team van vrijwilligers en medewerkers proberen
we telkens weer EEN VERRASSENDE DIALOOG tussen
deelnemers/participanten en cultuurproducten te creëren.
Dat doen we door samen met onze doelgroepen na te
denken over kunst, door kinderen en jongeren in korte
of lange trajecten de bouwstenen van verschillende
disciplines te laten ontdekken, door onze kennis en
ervaring met hun begeleiders te delen, door nieuwe
methodieken te ontwikkelen en samen met kunstenaars
en hun publiek grote en kleine projecten op te zetten.

Deze brochure omvat vooral EEN COMBO VAN
WORKSHOPS, die of vertrekken vanuit de bouwstenen
van de verschillende artistieke disciplines of vanuit
bepaalde kunstwerken of zienswijzes van kunstenaars.
Maar zoals u weet is Mooss veel meer dan workshops
en navormingen. Doorheen dit aanbod laten we
u kennis maken met onze participatieprojecten,
erfgoedproducten, creatieprogramma’s, creastages voor
het hoger onderwijs, coachingtrajecten, festivals en
publicaties.
We hopen u te inspireren en kijken reeds uit naar een
fijne samenwerking in de toekomst. En als u het nog niet
bent: je kan steeds MAKKER VAN MOOSS WORDEN.
Hiermee steunt u ons niet alleen moreel, u krijgt er ook
een exclusieve portie Mooss voor terug!
Met passioneel geëngageerde groeten,
Het Mooss-team.

Mooss vierde vorig jaar haar 35 jaar en versmolt met
AmuseeVous tot een nieuwe organisatie en daar zijn we
bijzonder blij mee. Het is eveneens dankzij u dat het ons
lukt om steeds nieuwe projecten te realiseren en ons
nog altijd met onmetelijke passie te storten op al onze
kunsteducatieve uitdagingen.

MOOSS wil graag goesting in kunst geven, de passie voor erfgoed
aanwakkeren, zin in cultuur doen bloeien, aanleg voor creativiteit
ontwikkelen …
Dat doen we meestal voor groepen, maar we hebben ook een
aanbod waarop je als individuele deelnemer kan intekenen.
Een aanbod voor jou dus: BAZART, AMUSEEVOUS, DE MAKKERS
VAN MOOSS EN PUBLIEK AAN ZET .
Lees er hier meer over.

www.mooss.org

VOOR JOU
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 BAZART
Moeten we ons nog voorstellen? BAZART is een kunstjeugdbeweging
in Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Kortrijk, Mechelen, Leuven en
Turnhout.
Van twee tot vijf is op zaterdag het kot te klein. Kunstenaars passeren
de revue, we componeren muziek bij stomme film, maken al dansend
lichtfotografie, spelen poppentheater met broccoli en trekken de stad
in. Het museum, de bibliotheek en het theater zijn onze speelplek.
BAZART zoekt en vindt plezier in alles wat kunst en cultuur is. Ieder
voorjaar gaan we samen op begeleidersweekend, op deelnemersweekend en als kers op de taart is er een zomerkamp.
Een fantastische groep begeleiders staat elke week opnieuw klaar
met nieuwe ideeën en knallende activiteiten. Met een ongeziene
goesting, speelsheid, experiment en met veel zorg maken ze BAZART
tot wat het is: een fris project met kunst op maat.
We willen op allerlei manieren drempels verlagen. Op sociaal, emotioneel,
praktisch en financieel vlak. Dat laatste wordt mee mogelijk gemaakt
door een hele reeks culturele partners, die ruimtes en voorstellingen
betaalbaar maken, en samenwerkingen met sociale actoren.
Met goesting naar meer kijken we het komende jaar tegemoet. Met
misschien wel een nieuwe stad, meer deelnemers en meer begeleiders.
Heb je interesse in BAZART, wil je iemand inschrijven of zie je een
mogelijke samenwerking? We horen het allemaal graag komen.
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www.kunstjeugdbeweging.be
bazart@mooss.org

www.mooss.org

www.mooss.org

Tot BAZART.
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 AMUSEEVOUS
AmuseeVous: matchmaker tussen jongeren en erfgoed
2004 was het geboortejaar van AmuseeVous. 2017 is het jaar dat
AmuseeVous de krachten bundelt met Mooss om zo nog meer
jongeren (tussen 16 en 30 jaar) en musea bij elkaar te brengen.
Dat doet AmuseeVous door jongeren te informeren over het
cultuur- en kunstaanbod, maar ook door instellingen te begeleiden
in het organiseren van drempelverlagende activiteiten voor jongeren
en het uitbouwen van een eigen jongerenwerking.
AmuseeVous geeft jongeren de ruimte om op hun eigen manier
musea, kunst en erfgoed te ontdekken, zodat zij op hun beurt hun
leeftijdsgenoten kunnen inspireren. Participatie is bij ons dus meer
dan een buzzword. Van het uitdenken van een activiteit tot de
organisatie en promotie: wij begeleiden, maar de jongeren doen
het! Daarbij speelt de expertise van jongeren zelf een cruciale rol:
hun ervaringen, voorbeelden en tips & tricks dienen als leidraad om
erfgoedinstellingen op een verfrissende manier te informeren.
Want jongeren zijn toch specialisten in jongerenzaken?
Vanaf 2017 kan je dus ook bij Mooss terecht voor vragen rond
drempelverlagende activiteiten voor jongeren, rond het uitbouwen
van een jongerenwerking en over jongerencommunicatie en
-participatie. De fantastische jongerenprojecten zoals Studio Cactus
en Kordaat krijgen voortaan gezelschap van ondermeer De Kotroute
en Museumtoeren.
Dit alles doen we nog steeds voor én door jongeren. Met veel ambitie
en veel goesting stapt AmuseeVous dit nieuwe verhaal in! Denk je
iets voor AmuseeVous te kunnen betekenen? Wil je informatie, verder
kennismaken, een beroep doen op onze expertise of weten wat
AmuseeVous voor jou kan betekenen?

www.amuseevous.be
info@amuseevous.be

www.mooss.org

Don’t be a stranger! AmuseeVous hoort graag van je!
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 PAZ

Dat het publiek meer aan zet komt in de kunst- en cultuursector. Dat
er echt wordt geluisterd naar het publiek. Dat het publiek een actieve
partner wordt. Dat is een droom van MOOSS.
Sinds 2013 nodigt PAZ vrijwilligers uit om een kunstinstituut onder
handen te nemen. In 2013-14 was dat M-Museum Leuven, in 2014-15
Het Theaterfestival, in 2016-17 het Museum voor Schone Kunsten in
Charleroi, en in 2017 is theaterhuis Het nieuwstedelijk aan de beurt.
PAZ daagt vrijwilligers van divers pluimage uit om een kunstenwerking
helemaal binnenstebuiten te keren en te proberen om de publieksbeleving te optimaliseren. Wat willen de PAZ’ers vanuit het perspectief
van het publiek veranderen? Hoe ziet een tentoonstelling gemaakt
door het publiek eruit? Hoe kunnen kunsthuizen en publiek banden
smeden? PAZ doet er alles aan om de dromen in realiteit om te
zetten en de kunstinstellingen publieksvriendelijker te maken.
En waarom doen we dat? Omdat wij van Publiek Aan Zet – MOOSS,
CERA, M-Museum Leuven, Het Theaterfestival, het Museum voor Schone
Kunsten en het Fotografiemuseum in Charleroi, Het nieuwstedelijk en
vele andere partners – ervan overtuigd zijn dat we heel wat kunnen
leren van de kijk van het publiek …
Zin om mee te doen? Houd dan onze website in het oog en wie weet
ben jij er de volgende keer bij.

www.mooss.org

Perfect ge-PAZ-t!
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www.publiekaanzet.be
paz@mooss.org

 MAKKERS VAN MOOSS
Wil jij onze makker zijn?
Als je deze brochure volledig hebt uitgelezen, ken je het aanbod
van Mooss. Maar misschien wil je wel meer zijn dan een kennis …
Misschien wil je wel vriend worden van MOOSS, of nog beter: een
échte MAKKER van MOOSS.
Dit is het moment waarop je wellicht denkt: "een vriendschapsverzoek
dus … hoe origineel." Neen, origineel is het inderdaad niet, oprecht
des te meer. Wij zijn op zoek naar makkers die het goed met ons
menen. En dus ook eerlijk durven zijn tegen ons. Die ons feedback en
morele steun kunnen geven, input en hulp kunnen bieden. Die mee
onze missie willen uitdragen en nadenken over ons beleid. Maar die
we ook graag zelf iets geven. Want een échte vriendschapsrelatie is
tweerichtingsverkeer. Wij bieden try-outs, sneakpreviews, inspiratie,
artistiek verantwoorde wensen en cadeautjes. Maar wij bieden ook
vooral onze dankbaarheid. In tijden zoals deze willen we ons richten
op de kracht van mensen. En die krachten bundelen. Zie jij dat zitten?
Stuur dan een mailtje naar heleen@mooss.org en krijg er een echte
vriend bij.
Welkom Makker!
www.mooss.org
heleen@mooss.org

www.mooss.org

PUBLIEK AAN ZET!
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www.mooss.org

+ 18 JAAR
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 IK BEN FREYA VLERICK
 IK BEN RENÉ MAGRITTE
 IK BEN GUILLAUME BIJL
 GROEN + BLAUW = PAARS (NIEUW)
 MENEER PETFLES EN MEVROUW PLASTIEK
 AANBOUWCONSTRUCTIE MET HOOI EN BAMBOE
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MUZIEK
 KLANKDETECTIVES (NIEUW)
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Elke kleuterworkshop is multidisciplinair, maar vertrekt wel vanuit een
bepaalde discipline. Het maximum aantal deelnemers voor kleuterworkshops is 12 deelnemers tenzij anders vermeld.

www.mooss.org

WORKSHOPS
KLEUTERS
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WORKSHOPS // KLEUTERS

 ONDER

DE GROND

 BEELD | KLEUTERS

www.mooss.org

 Toonmoment mogelijk
 Enkel als meerdaagse
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 TUSSEN

DE STERREN

 BEELD | KLEUTERS

Stap in je raket en kom mee
op een fantastische reis langs
sterren en planeten! Elke dag
stappen we uit op een onbekende
planeet. Eentje waar vreemde
wezens rondlopen. Of eentje
waar de lucht beneden en de
grond boven is, en iedereen
achterstevoren loopt. Gewoon te
gek voor woorden! 10, 9, 8, 7 ...
take off!!! De kleuters kruipen in
de rol van echte ruimtereizigers.
Elke dag bezoeken ze een
andere planeet met elk heel
speciale eigenschappen.
Op speelse manier verkennen
ze tegenstellingen tussen
zacht en hard, luid en stil,
hoog en laag ... Verschillende
kunstdisciplines komen afwisselend
en evenwichtig aan bod.

 Dit is een meerdaagse

 IK BEN EEN KUNSTENAAR
 BEELD | KLEUTERS
In deze meerdaagse verkennen we elke dag een andere beeldend
kunstenaar. We krijgen inzicht in hun denkwereld en experimenteren
met diverse materialen en technieken. Dat gebeurt niet puur
beeldend. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod in deze
ontdekkingstocht. Elke dag een andere kunstenaar. Elke dag een
nieuwe blik op de wereld. Maak zelf een selectie voor deze boeiende
kunstmeerdaagse!
De kunstenaars waar we rond werken zijn: Honoré d’O, Panamarenko,
Pierre Alechinsky, Freya Vlerick, René Magritte en Guillaume Bijl.
Je kan zelf de inhoud samenstellen door een keuze te maken uit deze
kunstenaars.

 Als meerdaagse of aparte workshops mogelijk
 Toonmoment mogelijk

www.mooss.org

Grijp een schop en volg de mol
door zijn kronkelende tunnels.
Op weg naar het middelpunt
van de aarde ontmoeten we ook
andere wezens. Hoe leven ze?
Wat eet een worm als ontbijt?
Ondergrondse moddercake of
zandkoekjes? Een zelfgemaakt
multifunctioneel kompas helpt
ons om niet te verdwalen in de
ondergrondse wereld.
Deze meerdaagse workshop
geeft ons een blik op een
boeiende ondergrondse wereld.
Elke dag graven we een stukje
dieper in de grond. Op een
speelse manier leren de kleuters
objecten waarnemen vanuit
verschillende perspectieven en
driedimensionaal werken.

19

WORKSHOPS // KLEUTERS

d’O

Passen alledaagse spullen en kunst bij elkaar? We doen het Honoré d’O
na en gebruiken alledaagse voorwerpen voor verrassende composities.
Ieder voorwerp heeft een eigen stem en beweging. Samen bouwen
we een uniek kunstwerk.

 IK BEN PANAMARENKO
 BEELD | KLEUTERS
Kunnen de kunstwerken van Panamarenko echt vliegen?
We maken het onmogelijke mogelijk en bouwen onze eigen
machines! We bewegen als een machine en zorgen zelf voor
motorgeluid.

 IK BEN PIERRE
 BEELD | KLEUTERS

ALECHINSKY

Net als Pierre Alechinsky gaan we op stap met papier en oliepastels.
We maken afdrukken van een putje in de vloer of een kras in de muur
en toveren dit om in kleurrijke fabelwezens. Zij spelen de hoofdrol in
een zelf bedacht stripverhaal. Laat het avontuur beginnen!

www.mooss.org

 IK BEN FREYA
 BEELD | KLEUTERS
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VLERICK

Freya Vlerick houdt van felle kleuren, contrasten,
duidelijke vormen en lijnen. Haar boek Rare Snuiters
staat vol met dieren die je met je vingers kan ‘bekijken’.
We gaan op ontdekking in de wereld van de zintuigen.
We bewegen zacht en hard, spelen met ruwe en fijne
geluiden en maken onze eigen voelcollages.

 IK BEN RENÉ
 BEELD | KLEUTERS

MAGRITTE

We duiken in de wereld van het Belgische surrealisme, een wereld
waar een pijp geen pijp is en de stoomtrein door muren kan rijden.
Via de absurde gedachtegang van René Magritte gaan we op zoek
naar onze eigen onverwachte denkwereld.

 IK BEN GUILLAUME
 BEELD | KLEUTERS

BIJL

Guillaume Bijl brengt zijn publiek in de war en maakt nep-sites:
bv. een lampenwinkel in een museum, een rijschool op een
kunstbeurs, een archeologische site in een openluchtmuseum …
In deze workshop maken we onze eigen nepdingen: een nepwinkel,
nepschool, nepmuseum, nepspeeltuin. We gebruiken alles wat
ter beschikking is. Alle andere dingen maken we zelf uit papier.

 GROEN + BLAUW = PAARS
 BEELD | KLEUTERS

NIEUW

Is groen + blauw gelijk aan paars? Ontdek het zelf en experimenteer
erop los. We inspireren ons op de voorstelling Bonte Nacht van
Tuning People. De acteurs duiken letterlijk in de verf. Ze spetten,
druppen, kwakken én vertoeven in een wonderlijke wereld. Goesting
gekregen om dit zelf ook te doen? De workshop belooft speelplezier
met verf. Welkom om samen een betoverende wereld vol kleur bij
elkaar te smossen.
www.mooss.org

 IK BEN HONORÉ
 BEELD | KLEUTERS
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WORKSHOPS // KLEUTERS

 MENEER PETFLES EN MEVROUW PLASTIEK
 BEELD | KLEUTERS

 DE KLEINE SCHAT
 BEELD | KLEUTERS

Wie duikt er mee de afvalemmer in, op zoek naar bijzondere
voorwerpen? Welk geluid maakt een petfles, hoe beweegt een
tetrapak, wat vertelt het kaasdoosje? We spelen, combineren,
recycleren … Kortom, we verkennen de wonderlijke mogelijkheden
van afvalmaterialen: muziek maken, bewegen, een verhaal bedenken
en recyclagekunstwerkjes creëren.

Maak je klaar voor de
schattenjacht! Uit klei maken
we een reuzegrote schatkaart.
Met bergen, rivieren, bossen
en een veilige verstopplaats.
Op zoek naar onze schat
beleven we een heleboel
avonturen. We beklimmen
bergen, doorzwemmen de
zee, misleiden wilde beesten
en trekken sluipend door
het moeras. Spannend! De
kleuters experimenteren met
het materiaal en genieten
van lekker kliederen met klei.
Stapsgewijs ontstaat een
uitgestrekt landschap, een
schatkaart op reuzenformaat.
Samen overwinnen we allerlei
hindernissen en slagen erin de
schat te vinden. En de buit ...
die wordt eerlijk verdeeld.

 Ook als meerdaagse
 AANBOUWCONSTRUCTIE

MET HOOI EN BAMBOE
 BEELD | KLEUTERS

In het begin liggen er enkele balen hooi, een stapel bamboestokken en
een hoop nylonkousen. Op het einde staat er een unieke constructie
met de meest bizarre vormen. Is het een kousenboom, ruimtevoertuig,
grappig beest of abstract kunstwerk? Naargelang het thema van het
feest of festival kan het alle kanten uit, maar het is altijd een echte
blikvanger waaraan groot en klein kunnen bijdragen. Hooi kan je
vlechten, stapelen, binden en plakken. Je kan het ook in nylonkousen
stoppen en dan duwen, sjorren en knopen waardoor er bijzondere
vormen ontstaan. Met bamboestokken bouwen we, samen met alle
andere deelnemers, een constructie waarin we onze hooivormen
aanbrengen. Naargelang onze inspiratie maken we het klein of groot.
We leven ons uit met een bijzonder materiaal met de geur van vroegere
tijden of het echte platteland. De constructie blijft staan!

 In- en uitloop
 Deze workshop is voor gezinnen

 XL - TEKENING
 BEELD | KLEUTERS

NIEUW

Alle kleine en grote kunstenaars
helpen mee aan een enorme
tekening. Je begint ergens met
een kleine tekening, iemand
anders knoopt aan met een
volgend stukje en stilletjesaan
groeit het kunstwerk uit naar een
XL - formaat.
We inspireren ons op andere
tekenkunstenaars. Je mag met
verschillende tekenmaterialen
experimenteren en je helemaal
uitleven in vorm en kleur.
Je kiest zelf wanneer en hoe
lang je mee komt doen.

 In- en uitloop
 Ouders en begeleiders zijn
meer dan welkom
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www.mooss.org

www.mooss.org

en kan aangevraagd worden voor familiefestivals
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WORKSHOPS // KLEUTERS

 SPELEN

MET
JE SCHADUW

 DAG DINGEN VAN ALLEDAG
 BEELD | KLEUTERS

 AV | KLEUTERS

NIEUW

 ROLLETJEROL
 BEELD | KLEUTERS | 2,5 TOT 4 JAAR
Een grote reis achter de rug, een zware rol op de rug. Rolletjerol rolt
zich uit en er komt telkens iets nieuws tevoorschijn: zandslang en
clownslang, een bizarre tent met poten, een aankleedzak met mouwen
en broekspijpen, een tak in stukken die je weer heel kan maken …
Wat zit nog allemaal in de rol? Rolletjerol is een muzisch aanbod
voor de jongste kleuters. Een kunstzinnige begeleider van Mooss
neemt de kinderen mee op ontdekkingstocht door een magisch bos.
De attributen en materialen in de rol zetten aan tot experiment in
beweging, muziek, beeld en fantasie. De kleuters tasten, stapelen,
rijgen, tekenen, fantaseren … Door te benoemen wat ze denken, zien
en doen, worden de kleuters spelenderwijs in hun taalontwikkeling
gestimuleerd.
Kan zowel samen met de leerkracht in de klas of als buitenschoolse
activiteit samen met mama, papa, oma of opa, …

www.mooss.org

 Met maximaal 8 kinderen
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 PLAK VAST
 BEELD | KLEUTERS
Alles moet plakken. En wat niet
plakt, plakken we aan elkaar met
plakband. Tot een ruimteolifant,
een onderwaterfiets of kleverige
trolpudding. We buitelen
onze rol plakpapier achterna,
springen over een spinnenweb
van tape en vergeten zeker niet
onszelf te plakken. Vast! Met de
voorstelling Tape voor kleuters
van fABULEUS & Tuning People
als inspiratiebron, gaan we aan
de slag. Met alle soorten tape,
plakband en andere klevende
rolletjes creëren we een
fascinerende plakstad. We doen
werkelijk alles met tape!

‘s Avonds in bed lijkt het
gordijn een draak, de lamp
een vampier, het nachtlichtje
een elfje. In het schemerdonker
krijgen schaduwen vorm.
We spelen, dansen en zingen
met schaduwen: we veranderen
een reus in een dwerg, we
krijgen vleugels of een enorme
rok. We creëeren schaduwen
met ons eigen lichaam, met
voorwerpen en met stukjes
papier. Met een iPad proberen
we uit welke foto’s we allemaal
kunnen maken en met de hele
groep samen maken we een
stop-motionfilmpje.

 Ook als meerdaagse

www.mooss.org

Een boek, fietswiel, plastic bloem, strijkijzer, rare hoed, schoen ...
Allemaal voorwerpen om te bekijken, te betasten, te besnuffelen,
en misschien zelfs van te proeven! We spelen een levensgrote
dingendomino of we vinden een gekke-dingen-machine uit. We
experimenteren met de schaduwen van de voorwerpen en maken
vreemde vormen. We kunnen de dingen ook inpakken of verhalen
maken met de voorwerpen als personages ...
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WORKSHOPS // KLEUTERS

 KLASSIEK

& KLEUTERS

 DANS | KLEUTERS

NIEUW

 WANDELENDE

KIEZELTJES

 AV | KLEUTERS

Eén steentje. Twee steentjes.
Drie steentjes op een rij.
Ze draaien een rondje en
vormen dan weer een lijn.
Veranderen van kleur en hollen
elkaar achterna. Hop! Een stokje
komt erbij. Even balanceren op
een stokje. Een spoortje van maïs.
Kleuters maken zelf hun eigen
Tik Tak videoclip. Stop- motion
is een techniek waarbij je foto’s
aaneenrijgt tot een filmpje. De
kleuters manipuleren zelf de
natuurlijke materialen en maken
een kort filmpje. Helemaal in
de traditie van Svankmaiers
A Game with Stones. We werken
met Ipads.

Het verhaal begint wanneer
Clara een cadeau krijgt: een
notenkrakerpop. ‘s Nachts komt
de Notenkraker tot leven en
neemt Clara mee op avontuur.
Dit is je kans, trek er samen met
Clara en de Notenkraker op uit.
We draaien pirouetten in het
Koninkrijk der Zoetigheden.
We marcheren naar de
Suikerboonfee en verzinnen
een eigen vechtlied tegen het
Muizenleger. De Notenkraker,
een choreografie van Marius
Petipa en Lev Ivanov, is een van
de meest bekende balletten. We
duiken in het verhaal en beleven
het ballet door zelf te dansen, te
schilderen en muziek te maken.
Geen techniektraining, maar
een sprong in de balletwereld.
Dit allemaal op de tonen van
Tsjaikovski.

 EEN HUIS VOL
 DANS | KLEUTERS

KAMERS

We verkennen een huis vol gekke kamers en gebruiken al onze zintuigen
en veel fantasie. Hoe ziet het huis eruit? Hoeveel kamers telt het? Welke
geluiden zijn er? Ontdek hoe je kan dansen in de badkamer. Of in het
toilet of de tuin. En misschien kunnen we wel schilderen in de kelder?
Eén ding is zeker: zo’n huis heb je nog nooit gezien.

 BAL-ROOM
 DANS | KLEUTERS
Ballen! Ze zijn rond (of toch meestal). Ze botsen (of soms niet).
Ze rollen (weg). Ze zijn om tegen te schoppen (of om te vangen).
Je kan alles doen met ballen. Van de kleinste knikker tot de grootste
strandbal. Van een vederlicht pingpongballetje tot een loodzware
bowlingbal. Alles gebruiken we. Om te spelen, om te rollen.
Om muziek te maken en te dansen. Ballen, daar draait het om.
We spelen allerlei verrassende spelletjes en ongekende activiteiten
met allerlei ballen. We gebruiken de ballen om muziekpartituren
te maken, als vertrekpunt voor korte dansreeksjes. Of we maken er
tekeningen mee. In elk geval gebruiken we de ballen voor wat ze
anders niet gebruikt worden.
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 Ook als meerdaagse
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WORKSHOPS // KLEUTERS

 MIJN

PAPA
IS EEN KLIMREK
 DANS | KLEUTERS
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 KLANKDETECTIVES
 MUZIEK | KLEUTERS

 DE KOFFER
 THEATER | KLEUTERS
Hoe zou een leeglopend
ballonnetje zich voelen?
Hoe beweegt een stukje
krantenpapier in de wind?
En hoe praat jouw teddybeer?
We proberen ons te verplaatsen
in allerlei verschillende
voorwerpen en gaan op
ontdekkingstocht doorheen
hun wereld. We laten onze
fantasie de vrije loop en
creëren onze eigen spannende
avonturen!

NIEUW

Sluit eens je ogen. Hoe klinkt een ster? Welk geluid maakt je huis
’s nachts? Als detectives sporen we allerlei klanken op. Je leert
luisteren naar je omgeving. Kan je het ook nabootsen? Met ons
eigen lichaam, onze omgeving én instrumenten vormen we abstracte
dingen om tot klanken. Klinkt een schitterende ster goed samen met
een flikkerende lantaarn? Of botst een schorre schoorsteen met een
brullende brievenbus? Van soundscapes maken krijg je nooit genoeg!

 VERZAMELDINGEN
 MUZIEK | KLEUTERS
We gaan op zoek naar verbanden tussen woorden, beelden,
voorwerpen en zelfs klanken. Zo ontstaan verzamelingen die op het
eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben, maar wij weten
wel beter!

www.mooss.org
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En mijn oma, broer en tante
zijn dat ook. Springen, vliegen,
duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan. We kunnen nu
niet langer blijven staan. Deze
workshop is voor grote en kleine
mensen. De kleintjes klauteren
over de groten, de volwassenen
kruipen onder de kinderen en
samen maken we piramides en
andere bouwsels. Spelenderwijs
verkennen we de mogelijkheden
van ons lichaam. Elke ‘kleine
mens’ brengt een ‘grote mens’
mee.
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WORKSHOPS // 6-9 JAAR

 10

DOZEN IN 1001
VARIATIES
 BEELD | 6-9 JAAR

NIEUW

 XL - TEKENING
 BEELD | 6-9 JAAR
Alle kleine en grote kunstenaars
helpen mee aan een enorme
tekening. Je begint ergens met
een kleine tekening, iemand
anders knoopt aan met een
volgend stukje en stilletjesaan
groeit het kunstwerk uit naar een
XL - formaat. We inspireren ons
op andere tekenkunstenaars.
Je mag met verschillende
tekenmaterialen experimenteren
en je helemaal uitleven in vorm
en kleur. Je kiest zelf wanneer en
hoe lang je mee komt doen.

10 witte dozen. In elke doos
zit een ander materiaal. De
materialen zijn verschillend
en veelzijdig: zacht en hard,
soepel en vast, eenkleurig en
veelkleurig, breed en smal, rond
en vierkant ... We stapelen,
sorteren, selecteren, verbinden,
assembleren en combineren
al die materialen en komen zo
tot 1001 variaties, net zoals de
kunstenaars Guy de Cointet en
Hedwig Houben.

 UPCYCLING
 BEELD | 6-9 JAAR

NIEUW

Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuw van
maken. Dat is upcycling! Een versleten fietsband is het startpunt van
onze creatieve opfrisbeurt. Soepel als een megarekker én toch stevig.
Van kleine designontwerpen tot bizarre uitvindingen. Upcycling is ook
mogelijk met andere oude en versleten spullen. Kies uit uit allerlei
verpakkingen, kledij of plastic en maak iets gloednieuw.
Je recyclage kunstwerkje is sowieso flitsend!

 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 BEELD | 6-9 JAAR
We starten met een lege ‘mast’. Met metalen kleerhangers bouwen
we een hele constructie, die we met allerlei materiaal aankleden.
Door tekst en tegenstellingen toe te voegen, maken we, samen
met andere deelnemers, ons eigen 3D-kunstwerk. Je kan eventjes
meedoen, je kan ook lange tijd blijven. Je kiest zelf wanneer en hoe
lang je mee komt doen!

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse

 In- en uitloop
 Ouders en begeleiders zijn
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meer dan welkom
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 VLIEGEN

MET
TETRAPOWER:
RECYCLAGEKUNST

 AANBOUWCONSTRUCTIE

MET HOOI EN BAMBOE
 BEELD | 6-9 JAAR

In het begin liggen er enkele balen hooi, een stapel bamboestokken en
een hoop nylonkousen. Op het einde staat er een unieke constructie
met de meest bizarre vormen. Is het een kousenboom, ruimtevoertuig,
grappig beest of abstract kunstwerk? Naargelang het thema van het
feest of festival kan het alle kanten uit, maar het is altijd een echte
blikvanger waaraan groot en klein kunnen bijdragen. Hooi kan je
vlechten, stapelen, binden en plakken. Je kan het ook in nylonkousen
stoppen en dan duwen, sjorren en knopen waardoor er bijzondere
vormen ontstaan. Met bamboestokken bouwen we, samen met alle
andere deelnemers, een constructie waarin we onze hooivormen
aanbrengen. Naargelang onze inspiratie maken we het klein of groot.
We leven ons uit met een bijzonder materiaal met de geur van vroegere
tijden of het echte platteland. De constructie blijft staan!

 In- en uitloop
 Deze workshop is voor gezinnen

en kan aangevraagd worden voor familiefestivals

 MIJN

LIEVELINGSKLEUR IS ...
ZELF VERF MAKEN
 BEELD | 6-9 JAAR

 BEELD | 6-9 JAAR

NIEUW

 PAKKEND PAPIER
 BEELD | 6-9 JAAR
Je kan meer doen met papier
dan enkel op schrijven of printen.
Het is een bouwmateriaal.
Denk maar aan die hoedjes
en bootjes van vroeger. Frank
Bolter is een kunstenaar die hele
grote constructies maakt met
papier. Met zijn papieren boten
gaat hij zelfs het water op! Je
gebruikt in deze workshop allerlei
soorten papier om te stapelen,
vouwen, plakken en bouwen.
Iedereen draagt bij aan een grote
constructie, waar je ook op kan
tekenen.

Een stofzuiger voor vieze
luchtjes, een helm om boze
gedachten te verjagen,
een telefoon om door de tijd
te reizen. We laten ons
inspireren door hedendaagse
kunstenaars en duiken de
afvalcontainer in om de
uitvindingen van de toekomst
te ontwerpen. We toveren
afvalmaterialen om tot een
wonderlijk nieuw design.

 Ook als meerdaagse
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 Dit is een meerdaagse
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Nu komt verf uit een potje, doosje of tube. Maar vroeger maakten
schilders hun verf en hun kleuren zelf. Dat kunnen wij ook!
We experimenteren met verrassende ingrediënten en onderzoeken
wat de mooiste kleur geeft. Deze unieke, magische, zinderende kleur
testen we op verschillende materialen. En natuurlijk maken we er ons
eigen kunstwerk mee.
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KUNSTJE

NIEUW

Klei is meer dan een potje boetseren. Een bol klei. Het begin van
alles! Kneedbaar tot allerlei vormen. Net als het kunstenaarsduo
Fischli en Weiss maak je verrassende en soms grappige scènes uit
klei. Wij gaan nog een stuk verder… Kleiconstructies bouwen. Of wat
dacht je van tekeningen van kleiworstjes. Met wat water erbij kan je
ermee verven. Laat klei tot leven komen en haal er alles uit!

 WOL

EN ZEEP:
EXPERIMENTEREN MET VILT
 BEELD | 6-9 JAAR

Het vilten van wol is een eeuwenoud ambacht dat nog steeds
wordt toegepast door nomaden. Ook hedendaagse kunstenaars
en ontwerpers voelen zich aangesproken door deze oude kunst.
We ontdekken hoe we met zeepsop schapenwol kunnen vilten.
Wat als we er gekleurde wol tussen draaien of hooi? Kan je een
steen in een jasje van vilt laten verdwijnen? We experimenteren met
vilt op alle mogelijke manieren … in het klein of juist heel groot.

 Dit is een meerdaagse

www.mooss.org

 TUSSEN VLOEIBAAR
 BEELD | 6-9 JAAR
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EN VAST

De kunstwerken van Diana Al-Hadid en Lynda Benglis lijken vloeibaar
maar ze zijn het niet. In deze workshop experimenteren wij net als
hen met vloeibaar en vast. Daarvoor gebruiken we onder andere
maiszetmeel! Als je dat mengt met water, krijg je een vloeibare
materie. Maar je kan het boetseren tot een vaste vorm … die
langzaam weer uit elkaar vloeit. Materiaal staat centraal in deze
workshop en we onderzoeken er alle mogelijkheden van.

 FREAKY FOTOGRAFIE
 AV | 6-9 JAAR
Komt dat zien! Uniek in de wereld! Vrouw met baard! Man met
2 hoofden! Kind met 6 armen en 8 benen! De freakshows van oude
kermissen en circussen zijn onze inspiratiebron. We zijn zowel
fotograaf als model. Door middel van simpele fotografische trucjes
maken we ons publiek wijs dat we de gekste freaks ter wereld voor
onze lens hebben gehaald.

 AAN TAFEL!
 AV | 6-9 JAAR

NIEUW

Familiefeesten, zakendiners, koffiekransjes ... Aan tafel gebeurt
altijd wel wat in films. We concentreren ons op de meest vreemde
tafelscènes met butlers zoals in Gosforth Park of met monsters als de
Adams Family. Hoe maffer de situatie voor onze camera, hoe beter!
Wat beweegt er daar allemaal op tafel? Reken maar dat we hier
ongehoorde tafelmanieren in beeld brengen. Achteraf monteren we
alle scènes tot een mini-filmpje.

 Ook als meerdaagse: Met wat stop-motion animatie erbij krijg je
nog gekkere taferelen.

www.mooss.org

 EEN KLEI(N)
 BEELD | 6-9 JAAR
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NIEUW

 STOP.

STOP.

BLAUW!

www.mooss.org

 AV | 6-9 JAAR
Zag je deze draaiende wereldbol
al eens vanuit de ruimte? Blauw
met af en toe wat bruine en
groene stippen. Zet je blauwe
bril op. We landen op een
wereld waar alles blauw is …
en alles beweegt, groeit
en verandert. Via animatie
laten we vreemde plasticine
wezentjes bewegen tussen
gekke voorwerpen. Een blauwe
maan, een ondergrondse zee,
een blauwe droom … Welke
geluiden passen hierbij? Hoe
blauw maak je jouw filmpje?
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LETTERS

 KONING
 AV | 6-9 JAAR

VOOR ÉÉN DAG

NIEUW

Veel beeldende kunstenaars
combineren beeld en tekst. Denk
maar aan Marcel Broodthaers,
René Magritte of John
Baldessari. In deze workshop
maken we foto’s van prenten
en/of tekst uit kinderboeken en
kunstwerken. Die combineren we
tot nieuwe gehelen van beeld
en tekst. Als we die foto’s na
elkaar laten zien, krijgen we een
poëzie-film.

Een koning in volle wapenuitrusting of zittend op zijn troon.
Trots uitkijkend over zijn koninkrijk of elegant rustend op zijn zetel.
We fotograferen gekke staatsieportretten en creëren hiervoor een
aangepast decor, alles met recyclagematerialen. Ook stillevens en
dieren kunnen op de foto, vorstelijk natuurlijk. Voor onze bizarre
portretfoto’s laten we ons inspireren door het werk van Thorsten
Brinkmann. De kunstenaar gebruikt de meest gekke afvalmaterialen
en kledingstukken. Hij speelt leentje buur bij oude meesters als
Velasquez en Van Dijck, voegt een mooie achtergrond toe en kijk,
iedereen staat op de foto als een maffe koning! Wat staat er nog
in zijn paleis? Wie leeft hier nog … ook stillevens en dieren kunnen
op de foto.

 Ook als meerdaagse

 Ook als meerdaagse: Daarin creëren we een volledige omgeving
en laten de voorwerpen in en uit de kast floepen door middel van
stop-motion.
 HOW TO
 AV | 6-9 JAAR

MAKE HOW TO FILMPJES

Hoe maak je goud? Hoe laat je een taart ontploffen? Hoe verleid je
een jongen/meisje? We vertrekken vanuit de populaire ‘how to’filmpjes waar YouTube vol mee staat. Het enige verschil is dat we de
absurditeit bewust gaan opzoeken, in navolging van The Muppets en
Vegan Black Metal Chef. We verzinnen de gekste instructiefilmpjes en
delen ze met de wereld.
www.mooss.org

 LEVENDE
 AV | 6-9 JAAR
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En plots kleedt mijn sjaal mij aan, beweegt mijn stoel en tekent een
lijn zichzelf. Met stop-motion en animatie lijken de meest vreemde
dingen werkelijkheid te worden: voorwerpen komen tot leven en
ook wijzelf kunnen vliegen. Welkom in de wonderlijke wereld van
animatie.

 Ook als meerdaagse
 (H)APPKLAAR!
 AV | 6-9 JAAR
David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen tegenwoordig
op de iPad. Dat kunnen wij ook! We fotograferen, tekenen, filmen,
maken collages … en dat allemaal op de iPad. We zoeken uit met
welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar.
We nemen een foto als achtergrond voor een schilderij en plaatsen
er tekst op. Of helemaal omgekeerd!

 DOLLE DIEREN
 DANS | 6-9 JAAR

www.mooss.org

Kronkelen als een slang, vliegen als een paard, lopen als een
vis en hinkelen als een konijn. Of was het nu net even anders?
We experimenteren met verschillende dierenbewegingen, maar
onderzoeken ook hoe we zelf als mens bewegen. Hoe beweegt
ons lichaam? Wat kunnen we met de verschillende lichaamsdelen?
Wat gebeurt er als we enkel dansen met ons hoofd, met onze buik
of onze tenen?
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 MIJN

PAPA
IS EEN KLIMREK
 DANS | 6-9 JAAR

En mijn oma, broer en tante
zijn dat ook. Springen, vliegen,
duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan. We kunnen nu
niet langer blijven staan. Deze
workshop is voor grote en kleine
mensen. De kleintjes klauteren
over de groten, de volwassenen
kruipen onder de kinderen en
samen maken we piramides en
andere bouwsels. Spelenderwijs
verkennen we de mogelijkheden
van ons lichaam. Elke ‘kleine
mens’ brengt een ‘grote mens’
mee.

 CREA(C)TIEF
 DANS | 6-9 JAAR
Dans is meer dan ‘5, 6, 7, 8’ en
pasjes uitvoeren. Daarom gaan
we op een creatieve manier aan
het werk met basiselementen
van dans zoals lichaam, tijd,
kracht en ruimte. We starten
met heel herkenbare bewegingen
(stappen, lopen, stoppen) en
dagelijkse handelingen.
Die kneden we in de ruimte,
we zetten er een muziekje op en
volgen een parcours.
Een vleugje gevoel of een beetje
abstractie en onze choreografie
is een feit.

 Ook als meerdaagse

www.mooss.org

 STOPMOTIONANIMATIE
 AV | 6-9 JAAR
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 EEN

ZINGENDE ZAAG, EEN CHIQUE
CHAUFFAGE EN ANDERE SPULLEN
TOT DANS

Een absurde estafette lopen, spurten in slow motion, zwemmen
zonder water, bewegen volgens het ritme van een botsende basketbal ... In deze workshop laten we ons inspireren door alle soorten
sporten, van voetbal tot kleiduifschieten. We ensceneren absurde
sportwedstrijden, spelen met de fastforward- en rewindknoppen van
ons lichaam en bedenken originele cheerleaderfrases. Sport als basis
voor een energieke choreografie!

 WIE DANST
 DANS | 6-9 JAAR

MET WIE?

NIEUW

Wie danst met wie als je met z’n tweeën of drieën bent? Ga je samen
delen, gun je elkaar iets of pak je net iets af van elkaar? Al dansend
ontdekken we thema’s als vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.
Wil je dezelfde richting uit als de ander, of juist niet? In volle beweging
werken we met elkaar en met talrijke objecten.

 TADAAA!
 THEATER | 6-9 JAAR

www.mooss.org

Altijd al eens een onhandige ridder, ijdele dwerg, norse prinses
of goede fee willen zijn? Dit is je kans! We gaan samen op zoek
naar allerlei mooie, lelijke, gekke en onverwachte personages.
We onderzoeken hoe ze lopen, praten, dansen en lachen. We
bedenken ons eigen personage en brengen hem/haar tot leven.
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 THEATER | 6-9 JAAR

We hebben allemaal al wel eens de cowboy of de prinses uitgebeeld.
Maar ben je al eens in de huid van een koffiezetapparaat gekropen?
Heb je wel eens een droevige tandenborstel of een zeurende
gsm gespeeld? We laten onze fantasie op volle toeren draaien en
bekijken de wereld met de ogen van de voorwerpen die we elke dag
gebruiken. Gewone voorwerpen worden onze personages en we
gebruiken onze stemmen en lichamen om hen karakter en emotie te
geven. Deze knotsgekke workshop gaat de verbinding aan tussen de
uitersten van onze fantasie en ongeziene hoeken van ons lijf.

 ALLES LEEFT
 THEATER | 6-9 JAAR
Alles leeft! Een fles of een schoen, een papiertje of een stoel, een
elastiekje of zelfs onze eigen handen. We nemen de voorwerpen
om ons heen en laten hen bewegen, geluid maken en knotsgekke
avonturen beleven!

 WAT ALS ...?
 THEATER | 6-9 JAAR
Wat Als ik president van Amerika was? Wat Als mensen een staart
hadden? Wat Als jongeren baas over de wereld waren? Wat Als …?
Een vraag die niet voor niets de inspiratiebron van kunstenaars, filmen televisiemakers is. In deze workshop maken we scènes vanuit de
vraag “Wat Als …?” We ontdekken hoe we scènes kunnen verzinnen
en vormgeven. Startend vanuit brainstormen en improviseren
sleutelen we aan onze stukjes.
www.mooss.org

 VAN STADION
 DANS | 6-9 JAAR
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 CHANT
 MUZIEK | 6-9 JAAR

Deze workshop vertrekt vanuit
het universum van de kunstenaar
Shaun Tan en meer bepaald van
zijn beeldroman De Aankomst.
We zetten de getekende beelden
om naar theater. Hoe voelt het
om aan te komen in een nieuw
land waar je niks begrijpt, met
vreemde wezens die je nooit
eerder zag en gewoontes en
gebruiken die je niet kent?

 N(I)ET ECHT ...
 THEATER | 6-9 JAAR
Er wordt flink wat gevochten
en gehuild in toneelstukken.
Gelukkig is niet alles wat je ziet
in het theater echt! Doodgaan.
Tranen met tuiten huilen.
Bloeden. Kussen. Allemaal nep!
Hoe doen acteurs dat toch?
Neem een kijkje in de wereld
van het nadoen en krijg de fijne
kneepjes van de theatertrucs
onder de knie. Ontdek hoe echt
‘nep’ eruit kan zien en doe meer
dan ooit alsof!
www.mooss.org

 Ook als meerdaagse
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 SUPERHELDEN

NIEUW

KAKKEN OOK

 THEATER | 6-9 JAAR

Wat doen superhelden wanneer
ze de wereld niet hoeven te
redden? Een krantje lezen in
de ochtend misschien. Uitzieken
in bed van een griepje. Of hebben
superhelden ook wel eens last
van verveling? Wat als deze
stoere helden ook een grote
angst hebben. Misschien
heeft Spiderman wel schrik
voor spinnen en staat Batman
liever niet op hoge ladders te
wiebelen. Of wat als Batman
en Robin verliefd zijn op elkaar?
Door middel van allerlei theateropdrachten, zowel fysiek als
tekstueel, creëer je je eigen
superheld en bedenk je zijn
of haar krachten. Je verzint te
gekke avonturen en vreemde
belevenissen en ontdekt dat
superhelden met een klein
hartje ook keistoer kunnen zijn.

Zingen, dat moet je niet kunnen. Dat moet je niet durven. Je moet
het gewoon doen. Met de hele groep ontdekken we leuke manieren
om samen te zingen, in verschillende stemmen: moeilijk is dat niet,
leuk dan weer wel. Jullie zingen de lage stem, wij de hoge. En de
derde groep, die doet de drums. Of jullie zingen dat ene liedje, wij
het andere. Maar dan wel samen. En op het einde geven we misschien
een concert. Voor onszelf.

 GAZET-GEZANG
 MUZIEK | 6-9 JAAR
Instrumentale muziek is er met hopen. Veel muziekjes ken je wel
als je ze hoort. Maar omdat er geen tekst bij is, kan je dat alleen
maar neuriën of pompommen. Tenzij je er zelf een tekst op maakt
natuurlijk. En ben je geen dichter, dan neem je de tekst die je zomaar
vindt. Zelfs al is dat een recept of een stuk krant.

 Ook als meerdaagse
 KLANKDETECTIVES
 MUZIEK | 6-9 JAAR

NIEUW

Sluit eens je ogen. Hoe klinkt een ster? Welk geluid maakt je huis ’s
nachts? Als detectives sporen we allerlei klanken op.
Je leert luisteren naar je omgeving. Kan je het ook nabootsen?
Met ons eigen lichaam, onze omgeving én instrumenten vormen
we abstracte dingen om tot klanken. Klinkt een schitterende ster
goed samen met een flikkerende lantaarn? Of botst een schorre
schoorsteen met een brullende brievenbus? Van soundscapes maken
krijg je nooit genoeg!

www.mooss.org

 DE AANKOMST
 THEATER | 6-9 JAAR
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 ERASE & REWIND
 MUZIEK | 6-9 JAAR

 DOES HUMOR

BELONG IN MUSIC?

www.mooss.org

 MUZIEK | 6-9 JAAR
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Tijdens deze workshop
combineren we lachen met
musiceren. We maken grappige
muziek en bedenken grappige
teksten. Of misschien kunnen
we met andere klanken een heel
verdrietig nummer toch heel
blij laten klinken? Frank Zappa,
‘Weird Al’ Yankovic, Flight of
the Conchords, Monty Python
of zelfs Joseph Haydn met zijn
afscheidssymfonie deden alvast
hun best om mensen te doen
lachen …

 MUZIEKMOBIEL
 MUZIEK | 6-9 JAAR

 IK

DENK DAT ER
IETS KAPOT IS
 MUZIEK | 6-9 JAAR

In deze workshop experimenteren we met het genre Glitch.
Dit is een stroming binnen de
experimentele elektronische
muziek die gebruik maakt van
technische storing en toevallige
geluiden. De geluidsbronnen
die we hanteren, moeten dus
eigenlijk slecht werken of
verkeerd worden aangesloten.
The Glitch Mob heeft deze stroming kunnen omzetten naar een
meer dansbare vorm, misschien
is dat ook wel iets voor ons?

Ruim baan! We halen de MuziekMobiel van stal en dat zal je
geweten hebben! Hij ziet eruit als een bescheiden aanhangwagen,
maar eenmaal opengeklapt geeft hij een ongelofelijk aanbod aan
klinkende mogelijkheden prijs. Je kan je volledig laten gaan:
op de conga’s, de gestemde klokjes, allerlei verschillende trommels,
een elektronisch orgel, met stemeffecten ... Heel kleine geluidjes of
loeihard. In je eentje of met een hele groep. En dan spreken we een
en ander af en voor je het beseft, ben je een heus muziekstuk aan
het spelen. Zomaar uit het niets! Een orkest in een aanhangwagen.
Geestig geweld dus. Op (en aan en rond en in) de MuziekMobiel.
De MuziekMobiel is een aanhangwagen die bijna overal naartoe kan.
Je kan er met een groep kinderen of jongeren mee aan de slag.
Een hele week, een dag, een feest of gewoon in ’t passeren.

 Voor kleine tot heel grote groepen
 In- en uitloop
 MUSÉE MAISON
 ERFGOED & MUSEA | 6-12 JAAR
Met het boek Musée Maison (een boek van Mooss, uitgegeven bij
Stichting Kunstboek) krijg je een heel museum in pocketformaat.
En niet alleen dat: in het boek vind je een resem korte leuke
opdrachtjes om met die kunstwerken aan de slag te gaan. Dat kan
met materiaal dat je thuis of in de klas hebt.

 In- en uitloop
www.mooss.org

Terugspoelen: wie doet dat nu
nog? Je klikt gewoon op de
plek waar je je lied wil starten,
en hupsakee, je bent weer
vertrokken. In deze workshop
worden de geluiden van onze
schoenen, een rits, iemand
die een banaan eet of het
doortrekken van een wc digitaal
opgenomen. We gebruiken ze
opnieuw, als samples, om een
zotte beat of een mooie melodie
mee te maken. Op die manier
krijgen we genoeg ideeën om tot
een eigen compositie te komen.
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BEELD
 MIJN LIEVELINGSKLEUR IS ... ZELF VERF MAKEN
 EEN KLEI(N) KUNSTJE (NIEUW)
 AANBOUWCONSTRUCTIE MET HOOI EN BAMBOE
 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 RECHT OF DWARS (NIEUW)
 WOL EN ZEEP: EXPERIMENTEREN MET VILT
 TUSSEN VLOEIBAAR EN VAST
 10 DOZEN IN 1001 VARIATIES
 SCHILDERMACHINES (NIEUW)
 ECOKUNST
 KOFFER VOL LETTERS EN KRABBELS
 UPCYCLING (NIEUW)
 XL-TEKENING (NIEUW)
 MAGISCHE BOEKEN
 MOOSSDOOSS
 PAKKEND PAPIER (NIEUW)

50.
50.
51.
51.
52.
52.
53.
53.
54.
54.
55.
55.
56.
56.
57.
57.

AUDIOVISUEEL
 AAN TAFEL! (NIEUW)
 STOPMOTIONANIMATIE

58.
58.

 ACTIE!FILM
 MAGISCHE VIERKANTEN
 (H)APPKLAAR!
 LEVENDE LETTERS
 EN DANS! EN CUT! EN DANS! (NIEUW)
 ONTPLOF! (NIEUW)
 HOW TO MAKE HOW TO FILMPJES!
 HELP, ER KOMT ROOK UIT JE OREN! (NIEUW)

58.
59.
59.
59.
59.
60.
60.
60.

DANS
 DANSARCHITECT
 1+1=? (NIEUW)
 ZZZZZZZZOEF (NIEUW)
 CREA(C)TIEF

61.
61.
62.
62.

 WIE DANST MET WIE? (NIEUW)
 BEAT IT! (NIEUW)
 DANSSTRAAT
 EN DANS! EN CUT! EN DANS! (NIEUW)
 RECHT NAAR DE RUIMTE
 STIJL JE DANS
 SPEECHEN IN SPANDEX
 MOVEKES-MIX
 VAN STADION TOT DANS

62.
63.
63.
63.
64.
64.
65.
65.
65.

THEATER
 EEN ZINGENDE ZAAG, EEN CHIQUE CHAUFFAGE EN ANDERE SPULLEN
 ALLES LEEFT
 (G)EEN SAAIE WORKSHOP (NIEUW)
 HELP, ER KOMT ROOK UIT JE OREN! (NIEUW)
 RECHT NAAR DE RUIMTE
 DE DEUR UIT! (NIEUW)
 GROOT, GROTER, GROOTST!
 KNAL! (NIEUW)
 SOAP
 DE AANKOMST
 SUPERHELDEN KAKKEN OOK (NIEUW)
 WAT ALS ...?
 IS DIT OM TE LACHEN?

66.
66.
67.
67.
68.
68.
69.
69.
70.
70.
71.
71.
72.

MUZIEK
 INSPIRATIE OP LOCATIE
 RECHT NAAR DE RUIMTE
 ZING EENS EEN VERHAAL (NIEUW)
 RAP-RAPPER-RAPST (NIEUW)
 IK DENK DAT ER IETS KAPOT IS
 KLANKDETECTIVES (NIEUW)
 GAZET-GEZANG
 MASJIEN! (NIEUW)
 DOES HUMOR BELONG IN MUSIC?

72.
73.
73.
74.
74.
74.
75.
75.
75.

www.mooss.org

WORKSHOPS
9 - 12 JAAR
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KLEI(N)
KUNSTJE

 BEELD | 9-12 JAAR

 MIJN

LIEVELINGSKLEUR IS ... ZELF
VERF MAKEN
 BEELD | 9-12 JAAR

Nu komt verf uit een potje,
doosje of tube. Maar vroeger
maakten schilders hun verf en
hun kleuren zelf. Dat kunnen wij
ook! We experimenteren met
verrassende ingrediënten en
onderzoeken wat de mooiste
kleur geeft. Deze unieke, magische, zinderende kleur testen we
op verschillende materialen. En
natuurlijk maken we er ons eigen
kunstwerk mee.

www.mooss.org

 Dit is een meerdaagse
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Klei is meer dan een potje
boetseren. Een bol klei.
Het begin van alles! Kneedbaar
tot allerlei vormen. Net als het
kunstenaarsduo Fischli en Weiss
maak je verrassende en soms
grappige scènes uit klei.
Wij gaan nog een stuk verder …
Kleiconstructies bouwen.
Of wat dacht je van tekeningen
van kleiworstjes. Met wat water
erbij kan je ermee verven.
Laat klei tot leven komen en
haal er alles uit!

 AANBOUWCONSTRUCTIE

MET HOOI EN BAMBOE
 BEELD | 9-12 JAAR

In het begin liggen er enkele balen hooi, een stapel bamboestokken en een hoop nylonkousen. Op het einde staat er een unieke
constructie met de meest bizarre vormen. Is het een kousenboom,
ruimtevoertuig, grappig beest of abstract kunstwerk? Naargelang
het thema van het feest of festival kan het alle kanten uit, maar het is
altijd een echte blikvanger waaraan groot en klein kunnen bijdragen.
Hooi kan je vlechten, stapelen, binden en plakken. Je kan het ook in
nylonkousen stoppen en dan duwen, sjorren en knopen waardoor er
bijzondere vormen ontstaan. Met bamboestokken bouwen we, samen
met alle andere deelnemers, een constructie waarin we onze hooivormen
aanbrengen. Naargelang onze inspiratie maken we het klein of groot.
We leven ons uit met een bijzonder materiaal met de geur van
vroegere tijden of het echte platteland. De constructie blijft staan!

 In- en uitloop
 Deze workshop is voor gezinnen

en kan aangevraagd worden voor familiefestivals

 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 BEELD | 9-12 JAAR
We starten met een lege ‘mast’. Met metalen kleerhangers bouwen
we een hele constructie, die we met allerlei materiaal aankleden.
Door tekst en tegenstellingen toe te voegen, maken we, samen met
andere deelnemers, ons eigen 3D-kunstwerk. Je kan eventjes mee
doen, je kan ook lange tijd blijven. Je kiest zelf wanneer en hoe lang
je mee komt doen!

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse

www.mooss.org

 EEN

NIEUW
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 RECHT OF DWARS
 BEELD | 9-12 JAAR

NIEUW

Twee kunstenaars duelleren met elkaar. Reden van hun ruzie: rechte
én diagonale lijnen. Piet Mondriaan ziet lijnen liever verticaal of
horizontaal lopen. Theo Van Doesburg heeft er een hekel aan en trekt
ze altijd diagonaal. Je kent ze wel, Piet en Theo. Je hebt zeker wel
eens een schilderij van hen gezien: alleen maar vlakken en lijnen, in
rood, geel, blauw, zwart en wit. Ze spelen met abstractie van vormen
en objecten en willen dat iedereen hun stijl, De Stijl, kan begrijpen.
In deze workshop stelt iedereen zijn eigen principes op, een écht
kunstmanifest. We ontwerpen met papier, karton en tekenmaterialen
onze eigen Stijl! Recht of dwars? Jij kiest lekker zelf!

 WOL

EN ZEEP:
EXPERIMENTEREN MET VILT
 BEELD | 9-12 JAAR

Het vilten van wol is een eeuwenoud ambacht dat nog steeds wordt
toegepast door nomaden. Ook hedendaagse kunstenaars en ontwerpers
voelen zich aangesproken door deze oude kunst. We ontdekken hoe
we met zeepsop schapenwol kunnen vilten. Wat als we er gekleurde
wol tussen draaien of hooi? Kan je een steen in een jasje van vilt laten
verdwijnen? We experimenteren met vilt op alle mogelijke manieren …
in het klein of juist zeer groot.

 TUSSEN VLOEIBAAR
 BEELD | 9-12 JAAR

EN VAST

De kunstwerken van Diana Al-Hadid en Lynda Benglis lijken vloeibaar
maar ze zijn het niet. In deze workshop experimenteren wij ook met
vloeibaar en vast. Daarvoor gebruiken we onder andere maiszetmeel!
Als je dat mengt met water, krijg je een vloeibare materie. Maar je
kan het boetseren tot een vaste vorm … die langzaam weer uit elkaar
vloeit. Materiaal staat centraal in deze workshop en we onderzoeken
er alle mogelijkheden van.

 10 DOZEN IN
 BEELD | 9-12 JAAR

1001 VARIATIES

10 witte dozen. In elke doos zit een ander materiaal. De materialen
zijn verschillend en veelzijdig: zacht en hard, soepel en vast,
eenkleurig en veelkleurig, breed en smal, rond en vierkant ...
We stapelen, sorteren, selecteren, verbinden, assembleren en
combineren al die materialen en komen zo tot 1001 variaties, net
zoals de kunstenaars Guy de Cointet en Hedwig Houben.
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www.mooss.org

www.mooss.org

 Dit is een meerdaagse
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NIEUW

Verven hoeft niet altijd met een penseel in je hand. Bevestig een
kwast aan een balk, hang de balk aan touwen, dop in de verf et
voilà, je schildermachine werkt. Of laat het toeval spelen en schiet
verf af met een elastiek. Mogelijkheden genoeg om je eigen
schildermachine te ontwerpen. Bestuur ze samen met anderen en
ontdek een andere kant aan schilderen.

 ECOKUNST
 BEELD | 9-12 JAAR
Stokken, stenen, planten, aarde en nog veel meer. Dat vind je in
de natuur. Petflessen, tetrapakken, textiel, papier enzovoort zijn
uitvindingen van de mens. We werken zowel met natuurlijke als
met recyclagematerialen en inspireren ons op kunstenaars die deze
materialen gebruiken en/of die geboeid zijn door het thema ‘mens
en milieu’. We maken ook foto’s van onze bijzondere installaties en te
gekke werkjes en op het einde hebben we een heuse tentoonstelling
van recyclagesculpturen, kruidenschilderijen, hooibouwsels,
takkenconstructies, groeiende kunstwerken ... en foto’s.

www.mooss.org

 Ook als meerdaagse
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 KOFFER

VOL
LETTERS EN
KRABBELS
 BEELD | 9-12 JAAR

In deze workshop gooien we
de taal van de woorden en de
taal van de beelden door elkaar,
net zoals in het kunstalfabet
AZART van Guy Rombouts. Er is
een koffer met letters en krabbels. De activiteiten zijn telkens
gebaseerd op één letter. Bij de
A spelen we alfabetspelletjes
en verkennen we AZART. De B
staat voor beeldende spelletjes
met woorden. Er is de S van
stripverhaal en de P van poëzie
en portret en ...

NIEUW

Oude voorwerpen uit de
vuilnisemmer redden en er
iets nieuw van maken. Dat
is upcycling! Een versleten
fietsband is het startpunt van
onze creatieve opfrisbeurt.
Soepel als een megarekker
én toch stevig. Van kleine
designontwerpen tot bizarre
uitvindingen. Upcycling is ook
mogelijk met andere oude en
versleten spullen. Kies uit uit
allerlei verpakkingen, kledij of
plastic en maak iets gloednieuw.
Je recyclage kunstwerkje is
sowieso flitsend!

www.mooss.org

 SCHILDERMACHINES
 BEELD | 9-12 JAAR

 UPCYCLING
 BEELD | 9-12 JAAR
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NIEUW

 PAKKEND PAPIER
 BEELD | 9-12 JAAR

Alle kleine en grote kunstenaars helpen mee aan een enorme
tekening. Je begint ergens met een kleine tekening, iemand
anders knoopt aan met een volgend stukje en stilletjesaan groeit
het kunstwerk uit naar een XL - formaat. We inspireren ons op
andere tekenkunstenaars. Je mag met verschillende tekenmaterialen
experimenteren en je helemaal uitleven in vorm en kleur. Je kiest
zelf wanneer en hoe lang je mee komt doen.

 In- en uitloop
 Ouders en begeleiders zijn meer dan welkom
 MAGISCHE BOEKEN
 BEELD | 9-12 JAAR
Het toverboek van de heks of het grote boek van Sinterklaas: er
bestaan veel magische boeken. We ontwerpen ons eigen magische
boek. Misschien heeft het een geheime ruimte, misschien bevat het
een codetaal en betoverde tekeningen, misschien springt er van alles
uit als je het openklapt. We knippen en plakken, doorboren oude
boeken tot een nieuw voorwerp. Wedden dat je jouw boek ook op
een geheime plaats bewaart?

www.mooss.org

 Ook als meerdaagse
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 MOOSSDOOSS
 BEELD | 9-12 JAAR
Mooss koos 21 kunstwerken uit
de verzameling van het S.M.A.K.
en stopte hun afbeeldingen in
een Dooss voor kinderen.
Je kan de Dooss opendoen en
gebruiken. Alleen of samen met
anderen. De soms gekke ideeën
van de kunstenaars en toffe doeopdrachten prikkelen ons om
zelf te kijken, tekenen, bouwen,
fotograferen, spelen, fantaseren,
vertellen ... Hedendaagse kunst
moeilijk? Bijlange niet! Leuk?
Ja! De koffer kan geleend en
gebruikt worden op speelstraten, op buurtfeesten, in
de klas ... Het materiaal uit de
koffers is stevig. De kinderen
kunnen er meteen mee aan
de slag (er is weinig uitleg of
begeleiding nodig).

Je kan meer doen met papier
dan enkel op schrijven of printen.
Het is een bouwmateriaal. Denk
maar aan die hoedjes en bootjes
van vroeger. Frank Bolter is een
kunstenaar die hele grote constructies maakt met papier. Met
zijn papieren boten gaat hij zelfs
het water op! Je gebruikt in deze
workshop allerlei soorten papier
om te stapelen, vouwen, plakken
en bouwen. Iedereen draagt bij
aan een grote constructie, waar je
ook op kan tekenen.

www.mooss.org

 XL - TEKENING
 BEELD | 9-12 JAAR

NIEUW
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 MAGISCHE
 AV | 9-12 JAAR
NIEUW

Familiefeesten, zakendiners, koffiekransjes ... Aan tafel gebeurt altijd
wel wat in films. We concentreren ons op de meest vreemde tafelscènes
met butlers zoals in Gosforth Park of met monsters als de Adams Family.
Hoe maffer de situatie voor onze camera, hoe beter! Wat beweegt
er daar allemaal op tafel? Reken maar dat we hier ongehoorde
tafelmanieren in beeld brengen. Achteraf monteren we alle scènes
tot een mini-filmpje.

 STOPMOTIONANIMATIE
 AV | 9-12 JAAR
En plots kleedt mijn sjaal mij aan, beweegt mijn stoel en tekent een
lijn zichzelf. Met stop-motion en animatie lijken de meest vreemde
dingen werkelijkheid te worden: voorwerpen komen tot leven en ook
wijzelf kunnen vliegen. Welkom in de wonderlijke wereld van animatie.

 LEVENDE
 AV | 9-12 JAAR

 ACTIE!FILM
 AV | 9-12 JAAR
Een vliegensvlugge skater, een wervelende breakdance, een fantastische jump, een wilde achtervolging ... Haal de stuntman in je naar
boven. Neem een camera en shoot. Deze workshop gaat over filmen
en actie, durven en doen. Hoe leg je bewegingen vast? Hoe maak je
een flitsende clip? Eerst schieten we verrassende beelden en daarna
monteren we die tot een geweldige video, klaar voor YouTube! En ... actie!

 Ook als meerdaagse
www.mooss.org

 (H)APPKLAAR!
 AV | 9-12 JAAR
David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen tegenwoordig
op de iPad. Dat kunnen wij ook! We fotograferen, tekenen, filmen,
maken collages … en dat allemaal op de iPad. We zoeken uit met
welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar. We
nemen een foto als achtergrond voor een schilderij en plaatsen er
tekst op. Of helemaal omgekeerd!

 Ook als meerdaagse
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Pixelation is een techniek waarbij je zelf in stop-motion beweegt.
Ontdek wat jouw lichaam nog meer kan. Zweven over de grond,
vliegen door de klas, rondrijden op een stoel, op een levend
skateboard … Pure magie.

LETTERS

Veel beeldende kunstenaars combineren beeld en tekst. Denk maar
aan Marcel Broodthaers, René Magritte of John Baldessari. In deze
workshop maken we foto’s van prenten en/of tekst uit kinderboeken
en kunstwerken. Die combineren we tot nieuwe gehelen van beeld en
tekst. Als we die foto’s na elkaar laten zien, krijgen we een poëzie-film.

 Ook als meerdaagse
NIEUW

 EN DANS! EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 9-12 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP
In deze workshop maken we samen een kleine choreografie en
leren hoe we deze op een artistieke manier kunnen filmen. Geen
videoclip! Of we starten vanuit het filmen en monteren van beweging
en laten ons hier dansend op inspireren. We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met deze dansvideo. Kan je uit het beeld
verdwijnen en live verder dansen? Of andersom?

www.mooss.org

 AAN TAFEL!
 AV | 9-12 JAAR

VIERKANTEN

NIEUW
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 DANSARCHITECT
 DANS | 9-12 JAAR

NIEUW

Een ontploffende ballon ... maar ook een fluitketel of dichtslaande
deuren, ... Spanning opbouwen tot……… BOEM, een verrassend
moment! Kunstenaars als Roman Signer en Messieurs Delmotte
achterna, gaan we in deze filmworkshop op zoek naar dat element
dat de filmkijker laat verbazen, schrikken of net aan het lachen
brengt. Al kan het je ook op het verkeerde been zetten.

 HOW TO MAKE
 AV | 9-12 JAAR

HOW TO FILMPJES

Hoe maak je goud? Hoe laat je een taart ontploffen? Hoe verleid je
een jongen/meisje? We vertrekken vanuit de populaire ‘how to’filmpjes waar YouTube vol mee staat. Het enige verschil is dat we de
absurditeit bewust gaan opzoeken, in navolging van The Muppets en
Vegan Black Metal Chef. We verzinnen de gekste instructiefilmpjes en
delen ze met de wereld.
NIEUW

 HELP, ER KOMT ROOK UIT JE OREN!
 AV | THEATER | 9-12 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP

www.mooss.org

Knal! We vertrekken vanuit allerlei kortstondige theatrale explosies.
Van heel erg kwaad zijn op elkaar tot een mini-vulkaanuitbarsting.
Maar wat als we nog een stap verder gaan en deze plotse en vluchtige
uitbarstingen voor eeuwig op beeld plakken? Hoor jij de luide knal
nog? Voel je de woede nog in een stilstaand beeld? Een longshot van
spuwende lava. Close-ups van een rood aangelopen woest gezicht.
We creëren ons eigen knallende fotoroman.
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Ooit geprobeerd om een
Picasso om te zetten in dans?
Of wat dacht je van een
Kandinsky of Mondriaan?
En hoe dans je het operahuis
in Sydney of de Sagrada Familia
in Barcelona?
Schilderijen, beeldhouwwerken,
gebouwen en geometrische
figuren zijn onze inspiratiebron.
We schilderen en tekenen
met ons lichaam in de
ruimte en maken onze eigen
dansarchitectuur ...

 Ook als meerdaagse

NIEUW

 1+1=?
 DANS | 9-12 JAAR
Is 1 + 1 altijd 2? Of soms
3? Of blijft het soms bij 1?
We onderzoeken hoe elkaar
aanraken of afstand bewaren
ons met elkaar verbindt. Zijn we
verbonden als we elkaar niet
fysiek aanraken? Kunnen we
elkaar ook raken zonder elkaar
écht aan te raken? Hoe dans je
als individu in een groep en is
dit verschillend van dansen met
de hele groep? We laten ons
inspireren door viewpoints, een
vorm van bewegingsimprovisatie
en onderzoek van choreografe
Vera Tussing over fysieke
aanwezigheid bij dans.

www.mooss.org

 ONTPLOF!
 AV | 9-12 JAAR
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NIEUW

Sssht, luister! Is het stil? Is het ooit écht stil? In Zzzzzzzzzzoef spelen
we actief met beweging en geluid. Ziet een draai er sneller uit als je
een zoef hoort? Kan je stilte hoorbaar maken? Al dansend én met
open oren werken we toe naar een korte choreografie die je anders
naar de wereld doet luisteren. Deze workshop vertrekt vanuit de
voorstelling dUb van Karolien Verlinden (Fabuleus).

 CREA(C)TIEF
 DANS | 9-12 JAAR
Dans is meer dan ‘5, 6, 7, 8’ en pasjes uitvoeren. Daarom gaan we
op een creatieve manier aan het werk met basiselementen van dans
zoals lichaam, tijd, kracht en ruimte. We starten met heel herkenbare
bewegingen (stappen, lopen, stoppen) en dagelijkse handelingen.
Die kneden we in de ruimte, we zetten er een muziekje op en volgen
een parcours. Een vleugje gevoel of een beetje abstractie en onze
choreografie is een feit.

 Ook als meerdaagse
 WIE DANST
 DANS | 9-12 JAAR

MET WIE?

www.mooss.org

 DANSSTRAAT
 DANS | 9-12 JAAR
Samen dansen is zo veel leuker dan alleen. Maar hoe doe je dat?
Hoe geraak je verder als je aan elkaar bent vastgeplakt? Hoe til je
de andere in de lucht zonder te vallen? En door elkaar zoveel aan
te raken, word je dan niet verliefd? We leren de basisprincipes van
contactdans en maakt zelf een duet, trio, kwartet ...

 Ook als meerdaagse
NIEUW

Wie danst met wie als je met z’n tweeën of drieën bent? Ga je samen
delen, gun je elkaar iets of pak je net iets af van elkaar? Al dansend
ontdekken we thema’s als vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.
Wil je dezelfde richting uit als de ander, of juist niet? In volle beweging
werken we met elkaar en met talrijke objecten.
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Hoe leg je uit wat ritme is? Je voelt het tot in je vingertoppen. Het
ligt op het puntje van je tong. En toch! Voelen we allemaal eenzelfde
ritme aan? Of gaat elke cultuur juist anders om met ritme? Een tik bij
tapdans is niet hetzelfde als een stomp in Afrikaanse dans. In deze
workshop ligt de focus op de wisselwerking tussen dans en muziek.
Om de perfecte, of net niet perfecte, timing. Hoe groot is de kracht
van de beat? En kan een plotse, oorverdovende stilte niet evenveel
betekenen? Van iets naar niets. We leren onze bewegingen isoleren.
Van shaken met gans je lichaam tot enkel zwieren met je enkels.
Deze workshop vertrekt vanuit de voorstelling Popcorn van Randi
De Vlieghe (Fabuleus).

NIEUW

 EN DANS! EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 9-12 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP
In deze workshop maken we samen een kleine choreografie en
leren hoe we deze op een artistieke manier kunnen filmen. Geen
videoclip! Of we starten vanuit het filmen en monteren van beweging
en laten ons hier dansend op inspireren. We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met deze dansvideo. Kan je uit het beeld
verdwijnen en live verder dansen? Of andersom?

www.mooss.org

 ZZZZZZZZZZOEF
 DANS | 9-12 JAAR

 BEAT IT!
 DANS | 9-12 JAAR

NIEUW
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NAAR
DE RUIMTE

 SPEECHEN IN
 DANS | 9-12 JAAR

 DANS | THEATER | MUZIEK |

9-12 JAAR INTERDISCIPLINAIRE
WORKSHOP

Tijdens deze workshop denken
we na over wat wij willen tonen
of laten horen aan iedereen die
na ons komt. Of aan de wezens
in de ruimte. We maken een
filmpje waarin we een stukje van
onze favoriete film naspelen, we
nemen onze beste mop op, we
tonen onze strakste dansmoves, ...
In de jaren ‘70 werden ‘gouden
platen’ meegestuurd met
ruimtetuigen, om ons en onze
cultuur kenbaar te maken aan
buitenaardse wezens. We maken
onze eigen versie en sturen die
de (web)ruimte in.

www.mooss.org

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse
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 STIJL JE DANS
 DANS | 9-12 JAAR
Momenteel bestaan er meer dan
100 verschillende soorten dans:
breakdance, rock-‘n-roll, klassiek
ballet, chachacha, flamenco,
afrodans, jazzballet, salsa,
hakken, krumping, jumpstyle …
100 stijlen met hun eigen regels,
codes en muziek. We gaan
deze stijlen door elkaar gooien
en mengen tot we een heel
nieuwe eigen dansstijl hebben
ontwikkeld. We houden ons niet
aan de regels, focussen ons niet
op techniek, maar bepalen zelf
hoe het moet.

SPANDEX

Dansen is vertellen met je eigen lichaamstaal. Wat is jouw eigen
lichaamstaal? Hoe zou je iemand al bewegend kunnen vertellen dat je
verliefd bent of van chocolade houdt? Naast onze eigen lichaamstaal
maken we ook gebruik van gebarentaal. Welke gebaren gebruiken
we om te vertellen dat we verdrietig zijn of graag bewegen? Hoe
kunnen we woorden of een verhaal omzetten in beweging? We gaan
de uitdaging aan om al sprekend te dansen en al dansend te spreken.

 Ook als meerdaagse
 MOVEKES-MIX
 DANS | 9-12 JAAR
Je bekijkt een aantal bekende dansscènes. Niet enkel ballet, ook
hedendaagse dans. Of dansscènes uit films. En net zoals bij het project
Re:Rosas (waar je op internet choreografieën van Rosas aangeleerd
krijgt en je eigen filmpje kan opladen), probeer je er een paar na te
dansen. Op jouw manier. Of je mixt er twee door elkaar. Of je maakt er
een hedendaagse, nieuwe versie van. Het kan allemaal!

 VAN STADION
 DANS | 9-12 JAAR

TOT DANS

Een absurde estafette lopen, spurten in slow motion, zwemmen
zonder water, bewegen volgens het ritme van een botsende
basketbal ... In deze workshop laten we ons inspireren door
alle soorten sporten, van voetbal tot kleiduifschieten.
We ensceneren absurde sportwedstrijden, spelen met de fastforwarden rewindknoppen van ons lichaam en bedenken originele
cheerleaderfrases. Sport als basis voor een energieke choreografie!

www.mooss.org

 RECHT
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 EEN

 (G)EEN SAAIE
 THEATER | 9-12 JAAR

 THEATER | 9-12 JAAR

Saai is meer dan enkel saai, dat ontdek je in deze workshop.
Saai, dat is ook:

Personages als cowboys, politiemannen en prinsessen kennen
we allemaal. Maar ben je al eens in de huid gekropen van een
koffiezetapparaat? Heb je wel eens een droevige tandenborstel
of een zeurende gsm gespeeld? We duiken in het leven van de
dagelijkse dingen om ons heen en bekijken de wereld eens vanuit
de kant van al die voorwerpen die we elke dag gebruiken. In deze
workshop mag de fantasie op volle toeren. We bedenken personages
uit voorwerpen en maken op die manier kennis met de fysieke kant
van een personage spelen. Stem en lichaam worden ingezet om
het personage vorm te geven. Deze knotsgekke workshop gaat de
verbinding aan tussen de uitersten van je fantasie en ongeziene
hoeken van je lijf.

 ALLES LEEFT
 THEATER | 9-12 JAAR

www.mooss.org

Alles leeft! Een fles of een schoen, een papiertje of een stoel, een
elastiekje of zelfs onze eigen handen. Laat je fantasie de vrije loop,
ontdek en bedenk hoe je een voorwerp tot leven kan brengen en
laat ze knotsgekke avonturen beleven!
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WORKSHOP

NIEUW

Spanning vinden in een brood bij de bakker kopen.
Alledaagse voorwerpen op zijn kop gaan bekijken.
Aan de ontbijttafel een romance tussen je mes en vork zien ontstaan.
In kleine, normale en dagdagelijkse dingen het grote zien.
Aan de hand van fysiek theater en tonnen mimiek theatraliseren
we relatief doodnormale dingen. Wat is de rol van muziek hierin?
Op zoek naar de kracht van eenvoud! Saai? Wat is dat?!
NIEUW

 HELP, ER KOMT ROOK UIT JE OREN!
 AV | THEATER | 9-12 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP

Knal! We vertrekken vanuit allerlei kortstondige theatrale explosies.
Van heel erg kwaad zijn op elkaar tot een mini-vulkaanuitbarsting.
Maar wat als we nog een stap verder gaan en deze plotse en vluchtige
uitbarstingen voor eeuwig op beeld plakken? Hoor jij de luide knal
nog? Voel je de woede nog in een stilstaand beeld? Een longshot van
spuwende lava. Close-ups van een rood aangelopen woest gezicht.
We creëren ons eigen knallende fotoroman.

www.mooss.org

ZINGENDE ZAAG, EEN CHIQUE
CHAUFFAGE EN ANDERE SPULLEN
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INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP

Tijdens deze workshop denken we na over wat wij willen tonen of
laten horen aan iedereen die na ons komt. Of aan de wezens in de
ruimte. We maken een filmpje waarin we een stukje van onze favoriete film naspelen, we nemen onze beste mop op, we tonen onze
strakste dansmoves, ...
In de jaren ‘70 werden ‘gouden platen’ meegestuurd met ruimtetuigen, om ons en onze cultuur kenbaar te maken aan buitenaardse
wezens. We maken onze eigen versie en sturen die de (web)ruimte in.

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse
 DE DEUR UIT!
 THEATER | 9-12 JAAR

www.mooss.org

 THEATER | 9-12 JAAR

‘Overdrijven is een kunst’
zegt men wel eens. Dat is
het ook. Met een portie lef en
plezier zoeken we naar hoe we
zo luidruchtig en overdreven
mogelijk kunnen acteren. Een
theatraal gevecht, een overdreven
liefdes- scène of een dramatische
doodsstrijd: het kan niet groot
genoeg! Wees maar zeker dat de
mensen op de laatste rij het ook
goed zullen zien en horen!

 Ook als meerdaagse
NIEUW

Een theaterscène aflezen uit een boekje en spelen binnen de vier
muren van het toneel kent iedereen. Maar wat gebeurt er als je
ermee naar buiten trekt? In deze workshop onderzoeken we allerlei
aspecten van theater in de buitenlucht. We gaan de deur uit en
laten ons inspireren tot boeiende verhalen door mensen, dieren,
voorwerpen ... die we op ons pad ontmoeten. Bedenk dialogen
tussen twee mensen die je op straat ziet wandelen. Wat zou er
op deze hoek van de straat allemaal gebeurd kunnen zijn?
Maar evengoed spelen we theater op locatie. Hoe verandert een
dialoog / monoloog wanneer je die verplaatst van het toneel in de
buitenlucht? Theater op locatie of nét locatietheater? Hamlet op een
perron of een dialoog tussen een vuilnisemmer en de voorbijrazende
ziekenwagen?
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GROTER,
GROOTST!

NIEUW

 KNAL!
 THEATER | 9-12 JAAR
Een ontploffing letterlijk. Een
ontploffing figuurlijk. Geen
knetterende vonkjes of stinkende
rookgeur. Wel een rood hoofd
en trillende handen. Voel je de
theatrale knal al? Een feestje
dat uit de hand loopt. Een ruzie
die plots aan de keukentafel
ontstaat. Hoe laat je deze knal
theatraal openbarsten? We
gaan op zoek naar explosies
binnen het theater. Ter inspiratie
bekijken we allerlei kunstwerken
en fragmenten uit theater en
film, denk maar aan Roman
Signer. Daarna gaan we zelf aan
de slag en zoeken we uit hoe we
een scène volledig uit de hand
kunnen laten lopen. Of spelen
we met cliffhangers en stoppen
we nét voor de knal?

www.mooss.org

 RECHT NAAR DE RUIMTE
 DANS | THEATER | MUZIEK | 9-12 JAAR

 GROOT,
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 SOAP
 THEATER | 9-12 JAAR

www.mooss.org

We verzinnen onze eigen soap.
We zoeken naar typische rollen
en sprekende situaties vol
heftige emoties. We bedenken
onze eigen verhaallijn met een
lach en een traan en maken de
ene na de andere aflevering
vol spanning en sensatie. Soap,
maar dan aan de andere kant
van het scherm.
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Deze workshop vertrekt vanuit
het universum van de kunstenaar
Shaun Tan en meer bepaald van
zijn beeldroman De Aankomst.
We zetten de getekende beelden
om naar theater. Hoe voelt het
om aan te komen in een nieuw
land waar je niks begrijpt, met
vreemde wezens die je nooit
eerder zag en gewoontes en
gebruiken die je niet kent?

KAKKEN OOK

NIEUW

Wat doen superhelden wanneer ze de wereld niet hoeven te redden?
Een krantje lezen in de ochtend misschien. Uitzieken in bed van een
griepje. Of hebben superhelden ook wel eens last van verveling?
Wat als deze stoere helden ook een grote angst hebben. Misschien
heeft Spiderman wel schrik voor spinnen en staat Batman liever niet
op hoge ladders te wiebelen. Of wat als Batman en Robin eigenlijk
verliefd op elkaar zijn? Door middel van allerlei theateropdrachten,
zowel fysiek als tekstueel, creëer je je eigen superheld en bedenk
je zijn of haar krachten. Je verzint te gekke avonturen en vreemde
belevenissen en ontdekt dat superhelden met een klein hartje ook
keistoer kunnen zijn.

 WAT ALS ...?
 THEATER | 9-12 JAAR
Wat Als ik president van Amerika was? Wat Als mensen een staart
hadden? Wat Als jongeren baas over de wereld waren? Wat Als …?
Een vraag die niet voor niets de inspiratiebron van kunstenaars, filmen televisiemakers is. In deze workshop maken we scènes vanuit de
vraag “Wat Als …?” We ontdekken hoe we scènes kunnen verzinnen
en vormgeven. Startend vanuit brainstormen en improviseren
sleutelen we aan onze stukjes.

www.mooss.org

 DE AANKOMST
 THEATER | 9-12 JAAR

 SUPERHELDEN
 THEATER | 9-12 JAAR
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 IS

DIT OM
TE LACHEN?

 RECHT NAAR DE RUIMTE
 DANS | THEATER | MUZIEK | 9-12 JAAR

 THEATER | 9-12 JAAR

Improviseren is dingen spelen
die je op voorhand niet hebt
bedacht, jezelf helemaal laten
gaan en zien waar het schip
strandt. Je kan je wel voorstellen
dat er dan vaak hele grappige
situaties ontstaan. Waarom is
het eigenlijk zo grappig? We
gaan op zoek naar hoe we
vanuit improvisatie knotsgekke
scènes en situaties kunnen laten
ontstaan. Lachen gegarandeerd!

 Ook als meerdaagse

INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP

 INSPIRATIE

OP LOCATIE

 MUZIEK | 9-12 JAAR

Heb je weleens de deur van de
diepvries hard dichtgegooid? Die
kan mooi als basis dienen voor
de beat. Heb je weleens je hoofd
in een wasmachine gestoken om
daar iets in te roepen? Dat kan de
perfecte plek zijn voor de zanger.
Of heb je ooit een elastiek over
het bad gespannen? Misschien
kan je die gebruiken als bas? We
zoeken de gekste plekken op
om er muziek te maken: de klas,
buiten, de auto, de slaapkamer
... Overal vinden we andere
‘instrumenten’ voor ons bandje.

Tijdens deze workshop denken we na over wat wij willen tonen of
laten horen aan iedereen die na ons komt. Of aan de wezens in de
ruimte. We maken een filmpje waarin we een stukje van onze favoriete film naspelen, we nemen onze beste mop op, we tonen onze
strakste dansmoves, ...
In de jaren ‘70 werden ‘gouden platen’ meegestuurd met ruimtetuigen, om ons en onze cultuur kenbaar te maken aan buitenaardse
wezens. We maken onze eigen versie en sturen die de (web)ruimte in.

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse

ZING EENS EEN VERHAAL

NIEUW

 MUZIEK | 9-12 JAAR

Iedereen kent een heleboel verhalen. Soms zijn dat je eigen verhalen,
soms zijn ze van iemand anders. Soms zijn ze echt en soms zijn ze
verzonnen. We zoeken samen naar een manier om een verhaal te
vertellen met muziek. Songwriting dus. We maken combinaties van
verschillende onderwerpen om tot een nieuw verhaal te komen. Wat
we daarna omzetten in een eigen song.
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www.mooss.org
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 Ook als meerdaagse
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NIEUW

Pas op! Dit is geen hiphop! Rappen kan je gerust ook in je bad, op
je bureaustoel of op het toilet. Iedereen kan er wat van. Hoe klinkt
een spaghetti recept gerapt? Of een zoekertje uit de krant op vette
beats? Je kruipt zelf in de pen, verzint korte liedjesteksten en zoekt
uit hoe je op talrijke manieren bijzondere beats kan produceren.
In deze workshop tasten we de combinatie tekst en/ op ritme af.
Kan jij het (nog) rapper?

 IK DENK DAT
 MUZIEK | 9-12 JAAR

ER IETS KAPOT IS

In deze workshop experimenteren we met het genre Glitch. Dit is
een stroming binnen de experimentele elektronische muziek die
gebruik maakt van technische storing en toevallige geluiden.
De geluidsbronnen die we hanteren, moeten dus eigenlijk slecht
werken of verkeerd worden aangesloten. The Glitch Mob heeft deze
stroming kunnen omzetten naar een meer dansbare vorm, misschien
is dat ook wel iets voor ons?

www.mooss.org

 KLANKDETECTIVES
 MUZIEK | 9-12 JAAR
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NIEUW

Sluit eens je ogen. Hoe klinkt een ster? Welk geluid maakt je huis ’s
nachts? Als detectives sporen we allerlei klanken op.
Je leert luisteren naar je omgeving. Kan je het ook nabootsen?
Met ons eigen lichaam, onze omgeving én instrumenten vormen
we abstracte dingen om tot klanken. Klinkt een schitterende ster
goed samen met een flikkerende lantaarn? Of botst een schorre
schoorsteen met een brullende brievenbus? Van soundscapes maken
krijg je nooit genoeg!

 GAZET-GEZANG
 MUZIEK | 9-12 JAAR
Instrumentale muziek is er met
hopen. Veel muziekjes ken je wel
als je ze hoort. Maar omdat er
geen tekst bij is, kan je dat alleen
maar neuriën of pompommen.
Tenzij je er zelf een tekst op
maakt natuurlijk. En ben je geen
dichter, dan neem je de tekst die
je zomaar vindt. Zelfs al is dat een
recept of een stuk krant.

 Ook als meerdaagse

De wasmachine zwiert rond
en rond. De waterketel fluit
scherp het kokend water toe.
De grasmachine bromt nijdig
over alle sprietjes. Er zit meer
muziek in een machine dan je
denkt. In deze workshop draait
alles om repetitieve ritmiek.
We ontdekken welke ritmes en
klanken uit alledaagse toestellen
kunnen komen en gaan aan
de slag met materiaal uit onze
dichte omgeving. Kan je ook
ritmische machines maken met
je eigen stem?

 DOES

HUMOR
BELONG IN MUSIC?
 MUZIEK | 9-12 JAAR

Tijdens deze workshop
combineren we lachen met
musiceren. We maken grappige
muziek en bedenken grappige
teksten. Of misschien kunnen
we met andere klanken een heel
verdrietig nummer toch heel
blij laten klinken? Frank Zappa,
‘Weird Al’ Yankovic, Flight of
the Conchords, Monty Python
of zelfs Joseph Haydn met zijn
afscheidssymfonie deden alvast
hun best om mensen te doen
lachen …

www.mooss.org

 RAP-RAPPER-RAPST
 MUZIEK | 9-12 JAAR

 MASJIEN!
 MUZIEK | 9-12 JAAR

NIEUW
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EN VAST

De kunstwerken van Diana Al-Hadid en Lynda Benglis lijken vloeibaar
maar ze zijn het niet. In deze workshop experimenteren wij ook met
vloeibaar en vast. Daarvoor gebruiken we onder andere maiszetmeel!
Als je dat mengt met water, krijg je een vloeibare materie. Maar je
kan het boetseren tot een vaste vorm … die langzaam weer uit elkaar
vloeit. Materiaal staat centraal in deze workshop en we onderzoeken
er alle mogelijkheden van.

 PAKKEND PAPIER
 BEELD | 12-15 JAAR

NIEUW

Je kan meer doen met papier dan enkel op schrijven of printen. Het
is een bouwmateriaal. Denk maar aan die hoedjes en bootjes van
vroeger. Frank Bolter is een kunstenaar die hele grote constructies
maakt met papier. Met zijn papieren boten gaat hij zelfs het water op!
Je gebruikt in deze workshop allerlei soorten papier om te stapelen,
vouwen, plakken en bouwen. Iedereen draagt bij aan een grote
constructie, waar je ook op kan tekenen.

 MIJN

www.mooss.org

NIEUW

Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuw van
maken. Dat is upcycling! Een versleten fietsband is het startpunt van
onze creatieve opfrisbeurt. Soepel als een megarekker én toch stevig.
Van kleine designontwerpen tot bizarre uitvindingen. Upcycling is ook
mogelijk met andere oude en versleten spullen. Kies uit uit allerlei
verpakkingen, kledij of plastic en maak iets gloednieuw. Je recyclage
kunstwerkje is sowieso flitsend!

 10 DOZEN IN
 BEELD | 12-15 JAAR

1001 VARIATIES

10 witte dozen. In elke doos zit een ander materiaal. De materialen zijn
verschillend en veelzijdig: zacht en hard, soepel en vast, eenkleurig en
veelkleurig, breed en smal, rond en vierkant ... We stapelen, sorteren,
selecteren, verbinden, assembleren en combineren al die materialen en
komen zo tot 1001 variaties, net zoals de kunstenaars Guy de Cointet
en Hedwig Houben.

LIEVELINGSKLEUR IS ...
ZELF VERF MAKEN

 EEN KLEI(N) KUNSTJE
 BEELD | 12-15 JAAR

Nu komt verf uit een potje, doosje of tube. Maar vroeger maakten schilders hun verf en hun kleuren zelf. Dat kunnen wij ook! We experimenteren
met verrassende ingrediënten en onderzoeken wat de mooiste kleur
geeft. Deze unieke, magische, zinderende kleur testen we op verschillende materialen. En natuurlijk maken we er ons eigen kunstwerk mee.

Klei is meer dan een potje boetseren. Een bol klei. Het begin van alles!
Kneedbaar tot allerlei vormen. Net als het kunstenaarsduo Fischli en
Weiss maak je verrassende en soms grappige scènes uit klei. Wij gaan
nog een stuk verder… Kleiconstructies bouwen. Of wat dacht je van
tekeningen van kleiworstjes. Met wat water erbij kan je ermee verven.
Laat klei tot leven komen en haal er alles uit!

 BEELD | 12-15 JAAR
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 UPCYCLING
 BEELD | 12-15 JAAR

 Dit is een meerdaagse

NIEUW

www.mooss.org

 TUSSEN VLOEIBAAR
 BEELD | 12-15 JAAR
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NIEUW

Verven hoeft niet altijd met een penseel in je hand. Bevestig een kwast
aan een balk, hang de balk aan touwen, dop in de verf et voilà, je
schildermachine werkt. Of laat het toeval spelen en schiet verf af met
een elastiek. Mogelijkheden genoeg om je eigen schildermachine te
ontwerpen. Bestuur ze samen met anderen en ontdek een andere kant
aan schilderen.

 IN KAART GEBRACHT
 AV | 12-15 JAAR
Onze omgeving in beeld brengen, dat kan met foto’s. Maar hier
maken we geen gewone foto’s van straten en huizen. We moeten
met andere ogen kijken, en zoeken naar geluiden, naar vormen,
naar kleuren ... Gewapend met een fototoestel en papier en stift
trekken we de wereld (of toch de omliggende straten) in en leggen
we alles op onze eigen manier vast.

 (H)APPKLAAR!
 AV | 12-15 JAAR

www.mooss.org

David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen tegenwoordig
op de iPad. Dat kunnen wij ook! We fotograferen, tekenen, filmen,
maken collages … en dat allemaal op de iPad. We zoeken uit met
welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar.
We nemen een foto als achtergrond voor een schilderij en plaatsen
er tekst op. Of helemaal omgekeerd!
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 HOW

TO MAKE
HOW TO FILMPJES
 AV | 12-15 JAAR

Hoe maak je goud? Hoe laat je
een taart ontploffen? Hoe verleid
je een jongen/meisje? We
vertrekken vanuit de populaire
‘how to’-filmpjes waar YouTube
vol mee staat. Het enige verschil
is dat we de absurditeit bewust
gaan opzoeken, in navolging
van The Muppets en Vegan
Black Metal Chef. We verzinnen
de gekste instructiefilmpjes en
delen ze met de wereld.

 BEELD BIJ GELUID
 AV | 12-15 JAAR
Een krakende trap, naderende
voetstappen, een ijselijke gil …
Eerst bedenken we de meest
griezelige geluiden. Daarna
zoeken we naar beelden die bij
die geluiden passen. Misschien
was het een kat of een uil of een
van onze vrienden. Zo monteren
we, samen met de groep,
onze eigen thriller. Spanning
verzekerd!

 Ook als meerdaagse

 HÉ,

KEN IK JOU
VAN ERGENS?

NIEUW

 AV | 12-15 JAAR

Iedereen doet het wel eens.
Stiekem of net heel bewust jezelf
in de spiegel bekijken. Even de
mondhoeken controleren. Je
lippen tuiten. Het is een klein
kunstje. Maar hoe leg je die
persoon die naar je terug staart
ook vast op foto? Waarom blijft
die altijd maar bewegen? En
waarom is links plots rechts en
rechts plots links? We spelen
met onze eigen reflectie
en schaduw. Foto’s maken
in spiegels en spiegelende
materialen. Telkens anders dan
anders.

www.mooss.org

 SCHILDERMACHINES
 BEELD | 12-15 JAAR
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DANS!
EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 12-15 JAAR
INTERDISCIPLINAIRE
WORKSHOP

 MUSEUMPLAATJES
 AV | 12-15 JAAR

www.mooss.org

Is het je al opgevallen dat
fotomodellen vaak poseren
als Griekse goden? Of als die
chique dames die je in het
museum ziet op schilderijen?
Met een fototoestel kunnen we
dat ook zelf proberen. Inspiratie
vinden we bij oude en nieuwe
kunstwerken: we stelen wat we
leuk vinden. Een auto wordt een
schip, een verkeersdrempel een
sokkel en een vriendin je paard!
Even zoeken waar de fotograaf
het beste staat, en flits!
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In deze workshop maken we
samen een kleine choreografie
en leren hoe we deze op een
artistieke manier kunnen filmen.
Geen videoclip! Of we starten
vanuit het filmen en monteren
van beweging en laten ons
hier dansend op inspireren.
We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met
deze dansvideo. Kan je uit het
beeld verdwijnen en live verder
dansen? Of andersom?

 ZELFPORTRETTEN
 AV | 12-15 JAAR

MAAR GEEN SELFIES

We tonen onszelf aan de buitenwereld, of net niet? We verzinnen
misschien wel een alter ego of kruipen in de huid van iemand anders,
zoals acteurs en sommige kunstenaars ook doen. We vertellen een
verhaal over onszelf, in foto’s of in een animatiefilmpje. Maar alleen
wij kennen de waarheid!

 Ook als meerdaagse
 MAGISCHE
 AV | 12-15 JAAR

VIERKANTEN

NIEUW

Pixelation is een techniek waarbij je zelf in stop-motion beweegt.
Ontdek wat jouw lichaam nog meer kan. Zweven over de grond,
vliegen door de klas, rondrijden op een stoel, op een levend
skateboard … Pure magie.

www.mooss.org

 EN

NIEUW
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NIEUW

 BEAT IT!
 DANS | 12-15 JAAR
Hoe leg je uit wat ritme is? Je voelt het tot in je vingertoppen. Het ligt
op het puntje van je tong. En toch! Voelen we allemaal eenzelfde
ritme aan? Of gaat elke cultuur juist anders om met ritme? Een tik bij
tapdans is niet hetzelfde als een stomp in Afrikaanse dans. In deze
workshop ligt de focus op de wisselwerking tussen dans en muziek.
Om de perfecte, of net niet perfecte, timing. Hoe groot is de kracht
van de beat? En kan een plotse, oorverdovende stilte niet evenveel
betekenen? Van iets naar niets. We leren onze bewegingen isoleren.
Van shaken met gans je lichaam tot enkel zwieren met je enkels.
Deze workshop vertrekt vanuit de voorstelling Popcorn van Randi
De Vlieghe (Fabuleus).

 RHYTHM IS A
 DANS | 12-15 JAAR

DANCER

Een tafel en je handen? Misschien onze voeten met onze ellebogen
en een stoel? Of onze neus met onze buik en een bal? Door verschillende
lichaamsdelen met objecten te combineren, kunnen we muziek maken.
Zo ontdekken we ook verbanden tussen muziek en dans. We creëren
onze eigen choreografie die volledig matcht met het ritme.

 MOV(I)E
 DANS | 12-15 JAAR

 MOVEKES-MIX
 DANS | 12-15 JAAR
Je bekijkt een aantal bekende dansscènes. Niet enkel ballet, ook
hedendaagse dans. Of dansscènes uit films. En net zoals bij het
project Re:Rosas (waar je op internet choreografieën van Rosas
aangeleerd krijgt en je eigen filmpje kan opladen), probeer je er een
paar na te dansen. Op jouw manier. Of je mixt er twee door elkaar.
Of je maakt er een hedendaagse, nieuwe versie van. Het kan allemaal!

 STIJL JE DANS
 DANS | 12-15 JAAR
Momenteel bestaan er meer dan 100 verschillende soorten dans:
breakdance, rock-‘n-roll, klassiek ballet, chachacha, flamenco,
afrodans, jazzballet, salsa, hakken, krumping, jumpstyle … 100 stijlen
met hun eigen regels, codes en muziek. We gaan deze stijlen door
elkaar gooien en mengen tot we een heel nieuwe eigen dansstijl
hebben ontwikkeld. We houden ons niet aan de regels, focussen ons
niet op techniek, maar bepalen zelf hoe het moet.
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 Ook als meerdaagse

www.mooss.org

www.mooss.org

Hunk? Hoe kan dat nu? Kan die danser echt vliegen? Samen met de
groep maken we een dansfilm waarbij de camera vanuit een ander
standpunt de bewegingen opneemt. Hierdoor creëren we een wereld
vol (on)mogelijke bewegingen. Wankelend. Sprankelend. Op het
eerste gezicht heel normaal, tot het surrealistisch wordt …
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NIEUW

 VAN

STADION
TOT DANS
 DANS | 12-15 JAAR

www.mooss.org

Een absurde estafette lopen,
spurten in slow motion,
zwemmen zonder water,
bewegen volgens het ritme
van een botsende basketbal ...
In deze workshop laten we ons
inspireren door alle soorten
sporten, van voetbal tot
kleiduifschieten. We ensceneren
absurde sportwedstrijden,
spelen met de fastforwarden rewindknoppen van ons
lichaam en bedenken originele
cheerleaderfrases. Sport als
basis voor een energieke
choreografie!

86

Is 1 + 1 altijd 2? Of soms 3?
Of blijft het soms bij 1?
We onderzoeken hoe elkaar
aanraken of afstand bewaren
ons met elkaar verbindt. Zijn we
verbonden als we elkaar niet
fysiek aanraken? Kunnen we
elkaar ook raken zonder elkaar
écht aan te raken? Hoe dans je
als individu in een groep en is
dit verschillend van dansen met
de hele groep? We laten ons
inspireren door viewpoints, een
vorm van bewegingsimprovisatie
en onderzoek van choreografe
Vera Tussing over fysieke
aanwezigheid bij dans.

 WIE DANST MET
 DANS | 12-15 JAAR

WIE?

NIEUW

Wie danst met wie als je met z’n tweeën of drieën bent? Ga je samen
delen, gun je elkaar iets of pak je net iets af van elkaar? Al dansend
ontdekken we thema’s als vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.
Wil je dezelfde richting uit als de ander, of juist niet? In volle
beweging werken we met elkaar en met talrijke objecten.

 SPEECHEN IN
 DANS | 12-15 JAAR

SPANDEX

Dansen is vertellen met je eigen lichaamstaal. Wat is jouw eigen
lichaamstaal? Hoe zou je iemand al bewegend kunnen vertellen dat je
verliefd bent of van chocolade houdt? Naast onze eigen lichaamstaal
maken we ook gebruik van gebarentaal. Welke gebaren gebruiken
we om te vertellen dat we verdrietig zijn of graag bewegen? Hoe
kunnen we woorden of een verhaal omzetten in beweging? We gaan
de uitdaging aan om al sprekend te dansen en al dansend te spreken.

 Ook als meerdaagse
 ZZZZZZZZZOEF
 DANS | 12-15 JAAR

NIEUW

Sssht, luister! Is het stil? Is het ooit écht stil? In Zzzzzzzzzoef spelen we
actief met beweging en geluid. Ziet een draai er sneller uit als je een
zoef hoort? Kan je stilte hoorbaar maken? Al dansend én met open
oren werken we toe naar een korte choreografie die je anders naar de
wereld doet luisteren. Deze workshop vertrekt vanuit de voorstelling
dUb van Karolien Verlinden (Fabuleus).
www.mooss.org

 1+1=?
 DANS | 12-15 JAAR
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NIEUW

 EN DANS! EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 12-15 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP
In deze workshop maken we samen een kleine choreografie en leren
hoe we deze op een artistieke manier kunnen filmen. Geen videoclip!
Of we starten vanuit het filmen en monteren van beweging en
laten ons hier dansend op inspireren. We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met deze dansvideo. Kan je uit het beeld
verdwijnen en live verder dansen? Of andersom?

 DANSSTRAAT
 DANS | 12-15 JAAR
Samen dansen is zo veel leuker dan alleen. Maar hoe doe je dat?
Hoe geraak je verder als je aan elkaar bent vastgeplakt? Hoe til je
de andere in de lucht zonder te vallen? En door elkaar zoveel aan
te raken, word je dan niet verliefd? We leren de basisprincipes van
contactdans en maakt zelf een duet, trio, kwartet ...

 Ook als meerdaagse
 IS DIT OM TE LACHEN?
 THEATER | 12-15 JAAR
Improviseren is dingen spelen die je op voorhand niet hebt bedacht,
jezelf helemaal laten gaan en zien waar het schip strandt. Je kan je
wel voorstellen dat er dan vaak hele grappige situaties ontstaan.
Waarom is het eigenlijk zo grappig? We gaan op zoek naar hoe we
vanuit improvisatie knotsgekke scènes en situaties kunnen laten
ontstaan. Lachen gegarandeerd!

NIEUW

 KNAL!
 THEATER | 12-15 JAAR
Een ontploffing letterlijk. Een ontploffing figuurlijk. Geen knetterende vonkjes of stinkende rookgeur. Wel een rood hoofd en trillende
handen. Voel je de theatrale knal al? Een feestje dat uit de hand
loopt. Een ruzie die plots aan de keukentafel ontstaat. Hoe laat je
deze knal theatraal openbarsten? We gaan op zoek naar explosies
binnen het theater. Ter inspiratie bekijken we allerlei kunstwerken en
fragmenten uit theater en film, denk maar aan Roman Signer. Erna
gaan we zelf aan de slag en zoeken we uit hoe we een scène volledig
uit de hand kunnen laten lopen. Of spelen we met cliffhangers en
stoppen we nét voor de knal?

 WÁT ZEG JE?
 THEATER | 12-15 JAAR
Teksttheater is niet alleen maar tekst uit je hoofd leren. Soms hoeft
dat zelfs niet! Zelfs met één zin kan je al veel doen. Ontdek hoe je die
op duizend verschillende manieren kan zeggen, en wat dat allemaal
verandert aan die zin. We ontdekken allerlei (te) gekke manieren om
met verschillende soorten teksten om te gaan. We leggen verbanden,
creëren verhalen en onderzoeken hoe we een tekst kunnen (be)spelen!
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 Ook als meerdaagse
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NIEUW

 DE DEUR UIT!
 THEATER | 12-15 JAAR

Een theaterscène aflezen uit een boekje en spelen binnen de vier
muren van het toneel kent iedereen. Maar wat gebeurt er als je
ermee naar buiten trekt? In deze workshop onderzoeken we allerlei
aspecten van theater in de buitenlucht. We gaan de deur uit en
laten ons inspireren tot boeiende verhalen door mensen, dieren,
voorwerpen, ... die we op ons pad ontmoeten. Bedenk dialogen
tussen twee mensen die je op straat ziet wandelen. Wat zou er
op deze hoek van de straat allemaal gebeurd kunnen zijn? Maar
evengoed spelen we theater op locatie. Hoe verandert een dialoog /
monoloog wanneer je die verplaatst van het toneel in de buitenlucht?
Theater op locatie of nét locatietheater? Hamlet op een perron of een
dialoog tussen een vuilnisemmer en de voorbijrazende ziekenwagen?

 (G)EEN SAAIE WORKSHOP
 THEATER | 12-15 JAAR

NIEUW

Saai is meer dan enkel saai, dat ontdek je in deze workshop.
Saai, dat is ook:
Spanning vinden in een brood bij de bakker kopen.
Alledaagse voorwerpen op zijn kop gaan bekijken.
Aan de ontbijttafel een romance tussen je mes en vork zien ontstaan.
In kleine, normale en dagdagelijkse dingen het grote zien.

 SOAP
 THEATER | 12-15 JAAR
We verzinnen onze eigen soap.
We zoeken naar typische rollen
en sprekende situaties vol
heftige emoties. We bedenken
onze eigen verhaallijn met een
lach en een traan en maken de
ene na de andere aflevering
vol spanning en sensatie. Soap,
maar dan aan de andere kant
van het scherm.

 DE AANKOMST
 THEATER | 12-15 JAAR
Deze workshop vertrekt vanuit
het universum van de kunstenaar
Shaun Tan en meer bepaald van
zijn beeldroman De Aankomst.
We zetten de getekende beelden
om naar theater. Hoe voelt het
om aan te komen in een nieuw
land waar je niks begrijpt, met
vreemde wezens die je nooit
eerder zag en gewoontes en
gebruiken die je niet kent?

 Ook als meerdaagse
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Aan de hand van fysiek theater en tonnen mimiek theatraliseren
we relatief doodnormale dingen. Wat is de rol van muziek hierin?
Op zoek naar de kracht van eenvoud! Saai? Wat is dat?!
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NIEUW

 MASJIEN!
 MUZIEK | 12-15 JAAR

Pas op! Dit is geen hiphop! Rappen kan je gerust ook in je bad, op
je bureaustoel of op het toilet. Iedereen kan er wat van. Hoe klinkt
een spaghetti recept gerapt? Of een zoekertje uit de krant op vette
beats? Je kruipt zelf in de pen, verzint korte liedjesteksten en zoekt
uit hoe je op talrijke manieren bijzondere beats kan produceren.
In deze workshop tasten we de combinatie tekst en/ op ritme af.
Kan jij het (nog) rapper?

 GAZET-GEZANG
 MUZIEK | 12-15 JAAR
Instrumentale muziek is er met hopen. Veel muziekjes ken je wel
als je ze hoort. Maar omdat er geen tekst bij is, kan je dat alleen
maar neuriën of pompommen. Tenzij je er zelf een tekst op maakt
natuurlijk. En ben je geen dichter, dan neem je de tekst die je zomaar
vindt. Zelfs al is dat een recept of een stuk krant.

www.mooss.org

 Ook als meerdaagse
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De wasmachine zwiert rond en
rond. De waterketel fluit scherp
het kokend water toe. De grasmachine bromt nijdig over alle
sprietjes. Er zit meer muziek in
een machine dan je denkt. In
deze workshop draait alles om
repetitieve ritmiek. We ontdekken welke ritmes en klanken uit
alledaagse toestellen kunnen
komen en gaan aan de slag
met materiaal uit onze dichte
omgeving. Kan je ook ritmische
machines maken met je eigen
stem?

 DE

MOVE
VAN DE GROOVE
 MUZIEK | 12-15 JAAR

Een hoofd dat begint te
bewegen, vingers die knippen,
voeten die meetikken …
Tot je de ultieme groove hebt.
Maar wat is ‘groove’ nu eigenlijk?
‘Groove’ is een gevoel dat je
pas krijgt wanneer alle ritmische
en muzikale elementen lijken te
kloppen. Een goede timing is
hierbij het belangrijkste. Blijven
muziek maken tot geen enkele
toehoorder nog stil kan staan.
Misschien hebben we zelfs nog
tijd over om een mini-‘moveke’ te
bedenken die bij onze muziek past?
www.mooss.org

 RAP-RAPPER-RAPST
 MUZIEK | 12-15 JAAR

NIEUW
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/ NIEUW GELUID

Kan je van ‘de vijfde’ van Beethoven een countrynummer maken?
Hoe zouden slaapliedjes van DJ Tiësto klinken? Misschien wordt
Metallica wel beter als je enkel walsritmes gebruikt? We onderzoeken
of bestaande muziek een nieuw jasje kan krijgen. Met verschillende
technieken proberen we muziek te recycleren en er iets nieuws van
te maken. En als het oorspronkelijke stuk niet meer te herkennen is,
mogen we onszelf gerust componist noemen.

 HETZELFDE MAAR
 MUZIEK | 12-15 JAAR

DAN ANDERS

Als ik nu eens M&M’s in mijn pet steek en er mee rammel, heb ik dan
een shaker? Of als ik met mijn schoen op de tafel sla, heb ik dan een
pauk? Als ik op de rand van de krant blaas, krijg ik dan het geluid
van een trompet te horen? Misschien kan ik eens proberen om een
gitaar als een eend te doen klinken, of de piano als een auto met
hondsdolheid.

www.mooss.org

Alles wat we kunnen vinden, mogen we op een ‘verkeerde’ of
onbedoelde manier gebruiken om geluiden te maken en daarmee
een hoorspel of muzikale compositie te creëren.
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IETS KAPOT IS

In deze workshop experimenteren we met het genre Glitch. Dit is
een stroming binnen de experimentele elektronische muziek die
gebruik maakt van technische storing en toevallige geluiden.
De geluidsbronnen die we hanteren, moeten dus eigenlijk slecht
werken of verkeerd worden aangesloten. The Glitch Mob heeft deze
stroming kunnen omzetten naar een meer dansbare vorm, misschien
is dat ook wel iets voor ons?

 DOES HUMOR
 MUZIEK | 12-15 JAAR

BELONG IN MUSIC?

Tijdens deze workshop combineren we lachen met musiceren.
We maken grappige muziek en bedenken grappige teksten.
Of misschien kunnen we met andere klanken een heel verdrietig
nummer toch heel blij laten klinken? Frank Zappa, ‘Weird Al’ Yankovic,
Flight of the Conchords, Monty Python of zelfs Joseph Haydn met zijn
afscheidssymfonie deden alvast hun best om mensen te doen lachen …

 ZING EENS EEN
 MUZIEK | 12-15 JAAR

VERHAAL

NIEUW

Iedereen kent een heleboel verhalen. Soms zijn dat je eigen verhalen,
soms zijn ze van iemand anders. Soms zijn ze echt en soms zijn ze
verzonnen. We zoeken samen naar een manier om een verhaal te
vertellen met muziek. Songwriting dus. We maken combinaties van
verschillende onderwerpen om tot een nieuw verhaal te komen.
Wat we daarna omzetten in een eigen song.
www.mooss.org

 OUDE MUZIEK
 MUZIEK | 12-15 JAAR

 IK DENK DAT ER
 MUZIEK | 12-15 JAAR
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We bekijken onze omgeving met andere ogen en zorgen voor verrassingen
door eenvoudige maar betekenisvolle ingrepen. Nieuwe pictogrammen
op de deur van de WC, vossensporen in de gang of absurde verkeersborden op het speelplein maken het verschil. We grijpen onze kans en
palmen de publieke ruimte in met onze eigen ideeën!

 Ook als meerdaagse
 UPCYCLING
 BEELD | 15-18 JAAR

NIEUW

Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuw van
maken. Dat is upcycling! Een versleten fietsband is het startpunt van
onze creatieve opfrisbeurt. Soepel als een megarekker én toch stevig.
Van kleine designontwerpen tot bizarre uitvindingen. Upcycling is ook
mogelijk met andere oude en versleten spullen. Kies uit uit allerlei
verpakkingen, kledij of plastic en maak iets gloednieuw. Je recyclage
kunstwerkje is sowieso flitsend!

 EEN KLEI(N) KUNSTJE
 BEELD | 15-18 JAAR

NIEUW

www.mooss.org

Klei is meer dan een potje boetseren. Een bol klei. Het begin van alles!
Kneedbaar tot allerlei vormen. Net als het kunstenaarsduo Fischli en
Weiss maak je verrassende en soms grappige scènes uit klei. Wij gaan
nog een stuk verder… Kleiconstructies bouwen. Of wat dacht je van
tekeningen van kleiworstjes. Met wat water erbij kan je ermee verven.
Laat klei tot leven komen en haal er alles uit!
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 10 DOZEN IN
 BEELD | 15-18 JAAR

1001 VARIATIES

10 witte dozen. In elke doos zit een ander materiaal. De materialen
zijn verschillend en veelzijdig: zacht en hard, soepel en vast,
eenkleurig en veelkleurig, breed en smal, rond en vierkant ...
We stapelen, sorteren, selecteren, verbinden, assembleren en
combineren al die materialen en komen zo tot 1001 variaties,
net zoals de kunstenaars Guy de Cointet en Hedwig Houben.

 TUSSEN VLOEIBAAR
 BEELD | 15-18 JAAR

EN VAST

De kunstwerken van Diana Al-Hadid en Lynda Benglis lijken vloeibaar
maar ze zijn het niet. In deze workshop experimenteren wij ook met
vloeibaar en vast. Daarvoor gebruiken we onder andere maiszetmeel!
Als je dat mengt met water, krijg je een vloeibare materie. Maar je
kan het boetseren tot een vaste vorm … die langzaam weer uit elkaar
vloeit. Materiaal staat centraal in deze workshop en we onderzoeken
er alle mogelijkheden van.

 SCHILDERMACHINES
 BEELD | 15-18 JAAR

NIEUW

Verven hoeft niet altijd met een penseel in je hand. Bevestig een
kwast aan een balk, hang de balk aan touwen, dop in de verf et
voilà, je schildermachine werkt. Of laat het toeval spelen en schiet
verf af met een elastiek. Mogelijkheden genoeg om je eigen
schildermachine te ontwerpen. Bestuur ze samen met anderen en
ontdek een andere kant aan schilderen.
www.mooss.org

 GUERRILLA-ART
 BEELD | 15-18 JAAR
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 BEELD BIJ GELUID
 AV | 15-18 JAAR

 Ook als meerdaagse

 HOW TO MAKE
 AV | 15-18 JAAR
 ZELFPORTRETTEN

MAAR GEEN SELFIES
 AV | 15-18 JAAR

We tonen onszelf aan de
buitenwereld, of net niet?
We verzinnen misschien wel
een alter ego of kruipen in de
huid van iemand anders, zoals
acteurs en sommige kunstenaars
ook doen. We vertellen een
verhaal over onszelf, in foto’s of in
een animatiefilmpje. Maar alleen
wij kennen de waarheid!

www.mooss.org

 Ook als meerdaagse
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HOW TO FILMPJES

Hoe maak je goud? Hoe laat je een taart ontploffen? Hoe verleid je
een jongen/meisje? We vertrekken vanuit de populaire ‘how to’filmpjes waar YouTube vol mee staat. Het enige verschil is dat we de
absurditeit bewust gaan opzoeken, in navolging van The Muppets en
Vegan Black Metal Chef. We verzinnen de gekste instructiefilmpjes en
delen ze met de wereld.
NIEUW

 EN DANS! EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 15-18 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP
In deze workshop maken we samen een kleine choreografie en leren
hoe we deze op een artistieke manier kunnen filmen. Geen videoclip!
Of we starten vanuit het filmen en monteren van beweging en
laten ons hier dansend op inspireren. We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met deze dansvideo. Kan je uit het beeld
verdwijnen en live verder dansen? Of andersom?

www.mooss.org

Een krakende trap, naderende
voetstappen, een ijselijke gil …
Eerst bedenken we de meest
griezelige geluiden. Daarna
zoeken we naar beelden die bij
die geluiden passen. Misschien
was het een kat of een uil of een
van onze vrienden. Zo monteren
we, samen met de groep,
onze eigen thriller. Spanning
verzekerd!
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 MAGISCHE

NIEUW

VIERKANTEN
 AV | 15-18 JAAR

JOU VAN ERGENS?

Iedereen doet het wel eens. Stiekem of net heel bewust jezelf in de
spiegel bekijken. Even de mondhoeken controleren. Je lippen tuiten.
Het is een klein kunstje. Maar hoe leg je die persoon die naar je terug
staart ook vast op foto? Waarom blijft die altijd maar bewegen? En
waarom is links plots rechts en rechts plots links? We spelen met onze
eigen reflectie en schaduw. Foto’s maken in spiegels en spiegelende
materialen. Telkens anders dan anders.

 IN KAART GEBRACHT
 AV | 15-18 JAAR

www.mooss.org

Onze omgeving in beeld brengen, dat kan met foto’s. Maar hier
maken we geen gewone foto’s van straten en huizen. We moeten
met andere ogen kijken, en zoeken naar geluiden, naar vormen,
naar kleuren ... Gewapend met een fototoestel en papier en stift
trekken we de wereld (of toch de omliggende straten) in en leggen
we alles op onze eigen manier vast.
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 MUSEUMPLAATJES
 AV | 15-18 JAAR
Is het je al opgevallen dat
fotomodellen vaak poseren
als Griekse goden? Of als die
chique dames die je in het
museum ziet op schilderijen?
Met een fototoestel kunnen we
dat ook zelf proberen. Inspiratie
vinden we bij oude en nieuwe
kunstwerken: we stelen wat we
leuk vinden. Een auto wordt een
schip, een verkeersdrempel een
sokkel en een vriendin je paard!
Even zoeken waar de fotograaf
het beste staat, en flits!

Pixelation is een techniek waarbij
je zelf in stop-motion beweegt.
Ontdek wat jouw lichaam nog
meer kan. Zweven over de grond,
vliegen door de klas, rondrijden
op een stoel, op een levend
skateboard … Pure magie.

 (H)APPKLAAR
 AV | 15-18 JAAR
David Hockney is ver in de
70 en maakt zijn schilderijen
tegenwoordig op de iPad.
Dat kunnen wij ook! We
fotograferen, tekenen, filmen,
maken collages … en dat
allemaal op de iPad. We zoeken
uit met welke apps we ons
kunnen uitleven en gebruiken
ze door elkaar. We nemen een
foto als achtergrond voor een
schilderij en plaatsen er tekst op.
Of helemaal omgekeerd!

www.mooss.org

 HÉ, KEN IK
 AV | 15-18 JAAR

NIEUW
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NIEUW

 BEAT IT!
 DANS | 15-18 JAAR

Hoe leg je uit wat ritme is? Je voelt het tot in je vingertoppen.
Het ligt op het puntje van je tong. En toch! Voelen we allemaal
eenzelfde ritme aan? Of gaat elke cultuur juist anders om met ritme?
Een tik bij tapdans is niet hetzelfde als een stomp in Afrikaanse dans.
In deze workshop ligt de focus op de wisselwerking tussen dans en
muziek. Om de perfecte, of net niet perfecte, timing. Hoe groot is
de kracht van de beat? En kan een plotse, oorverdovende stilte niet
evenveel betekenen? Van iets naar niets. We leren onze bewegingen
isoleren. Van shaken met gans je lichaam tot enkel zwieren met je
enkels. Deze workshop vertrekt vanuit de voorstelling Popcorn van
Randi De Vlieghe (Fabuleus).

TOT DANS

NIEUW

 EN DANS! EN CUT! EN DANS!
 AV | DANS | 15-18 JAAR INTERDISCIPLINAIRE WORKSHOP

www.mooss.org

Ben je ook al eens gestruikeld op straat? Of gevallen van de trap?
Of doe je liever aan parachutespringen, schoonspringen, skispringen
of parkour? Hoe kan je (on)gecontroleerd vallen? We oefenen met
controle, bewustzijn, vertrouwen, concentratie en samenwerking.
We spelen met ons evenwicht en gaan in tegen de wet van de
zwaartekracht.

 Ook als meerdaagse
 DANSSTRAAT
 DANS | 15-18 JAAR

Een absurde estafette lopen, spurten in slow motion, zwemmen
zonder water, bewegen volgens het ritme van een botsende basketbal ... In deze workshop laten we ons inspireren door alle soorten
sporten, van voetbal tot kleiduifschieten. We ensceneren absurde
sportwedstrijden, spelen met de fastforward- en rewindknoppen van
ons lichaam en bedenken originele cheerleaderfrases. Sport als basis
voor een energieke choreografie!
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HOOGTE

In deze workshop maken we samen een kleine choreografie en leren
hoe we deze op een artistieke manier kunnen filmen. Geen videoclip!
Of we starten vanuit het filmen en monteren van beweging en
laten ons hier dansend op inspireren. We onderzoeken hoe we live
dans kunnen combineren met deze dansvideo. Kan je uit het beeld
verdwijnen en live verder dansen? Of andersom?

Samen dansen is zo veel leuker dan alleen. Maar hoe doe je dat?
Hoe geraak je verder als je aan elkaar bent vastgeplakt? Hoe til je de
andere in de lucht zonder te vallen? En door elkaar zoveel aan te raken,
word je dan niet verliefd? We leren de basisprincipes van contactdans
en maakt zelf een duet, trio, kwartet ...

 Ook als meerdaagse
 WIE DANST MET
 DANS | 15-18 JAAR

WIE?

NIEUW

Wie danst met wie als je met z’n tweeën of drieën bent? Ga je samen
delen, gun je elkaar iets of pak je net iets af van elkaar? Al dansend
ontdekken we thema’s als vriendschap, eenzaamheid en solidariteit.
Wil je dezelfde richting uit als de ander, of juist niet? In volle beweging
werken we met elkaar en met talrijke objecten.
www.mooss.org

 VAN STADION
 DANS | 15-18 JAAR

 EEN VAL IN DE
 DANS | 15-18 JAAR
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 DE AANKOMST
 THEATER | 15-18 JAAR

Hunk? Hoe kan dat nu? Kan die danser echt vliegen? Samen met de
groep maken we een dansfilm waarbij de camera vanuit een ander
standpunt de bewegingen opneemt. Hierdoor creëren we een wereld
vol (on)mogelijke bewegingen. Wankelend. Sprankelend. Op het
eerste gezicht heel normaal, tot het surrealistisch wordt …

 Ook als meerdaagse

 KNAL!
 THEATER | 15-18 JAAR

 MOVEKES-MIX
 DANS | 15-18 JAAR
Je bekijkt een aantal bekende dansscènes. Niet enkel ballet, ook
hedendaagse dans. Of dansscènes uit films. En net zoals bij het
project Re:Rosas (waar je op internet choreografieën van Rosas
aangeleerd krijgt en je eigen filmpje kan opladen), probeer je er een
paar na te dansen. Op jouw manier. Of je mixt er twee door elkaar.
Of je maakt er een hedendaagse, nieuwe versie van. Het kan allemaal!

 ZZZZZZZZZOEF
 DANS | 15-18 JAAR

NIEUW

www.mooss.org

Sssht, luister! Is het stil? Is het ooit écht stil? In Zzzzzzzzzoef spelen we
actief met beweging en geluid. Ziet een draai er sneller uit als je een
zoef hoort? Kan je stilte hoorbaar maken? Al dansend én met open
oren werken we toe naar een korte choreografie die je anders naar de
wereld doet luisteren. Deze workshop vertrekt vanuit de voorstelling
dUb van Karolien Verlinden (Fabuleus).
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NIEUW

Een ontploffing letterlijk. Een
ontploffing figuurlijk. Geen
knetterende vonkjes of stinkende
rookgeur. Wel een rood hoofd
en trillende handen. Voel je de
theatrale knal al? Een feestje
dat uit de hand loopt. Een ruzie
die plots aan de keukentafel
ontstaat. Hoe laat je deze knal
theatraal openbarsten? We
gaan op zoek naar explosies
binnen het theater. Ter inspiratie
bekijken we allerlei kunstwerken
en fragmenten uit theater en
film, denk maar aan Roman
Signer. Erna gaan we zelf aan de
slag en zoeken we uit hoe we
een scène volledig uit de hand
kunnen laten lopen. Of spelen
we met cliffhangers en stoppen
we nét voor de knal?

Deze workshop vertrekt vanuit
het universum van de kunstenaar
Shaun Tan en meer bepaald van
zijn beeldroman De Aankomst.
We zetten de getekende
beelden om naar theater. Hoe
voelt het om aan te komen in
een nieuw land waar je niks
begrijpt, met vreemde wezens
die je nooit eerder zag en
gewoontes en gebruiken die je
niet kent?

 SOAP
 THEATER | 15-18 JAAR
We verzinnen onze eigen soap.
We zoeken naar typische rollen
en sprekende situaties vol
heftige emoties. We bedenken
onze eigen verhaallijn met een
lach en een traan en maken de
ene na de andere aflevering
vol spanning en sensatie. Soap,
maar dan aan de andere kant
van het scherm.

www.mooss.org

 MOV(I)E
 DANS | 15-18 JAAR
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NIEUW

NIEUW

Een theaterscène aflezen uit een boekje en spelen binnen de vier
muren van het toneel kent iedereen. Maar wat gebeurt er als je
ermee naar buiten trekt? In deze workshop onderzoeken we allerlei
aspecten van theater in de buitenlucht. We gaan de deur uit en
laten ons inspireren tot boeiende verhalen door mensen, dieren,
voorwerpen, ... die we op ons pad ontmoeten. Bedenk dialogen
tussen twee mensen die je op straat ziet wandelen. Wat zou er
op deze hoek van de straat allemaal gebeurd kunnen zijn? Maar
evengoed spelen we theater op locatie. Hoe verandert een dialoog /
monoloog wanneer je die verplaatst van het toneel in de buitenlucht?
Theater op locatie of nét locatietheater? Hamlet op een perron of
een dialoog tussen een vuilnisemmer en de voorbijrazende ziekenwagen?

 (G)EEN SAAIE WORKSHOP
 THEATER | 15-18 JAAR

NIEUW

Saai is meer dan enkel saai, dat ontdek je in deze workshop.
Saai, dat is ook:
Spanning vinden in een brood bij de bakker kopen.
Alledaagse voorwerpen op zijn kop gaan bekijken.
Aan de ontbijttafel een romance tussen je mes en vork zien ontstaan.
In kleine, normale en dagdagelijkse dingen het grote zien.

www.mooss.org

Aan de hand van fysiek theater en tonnen mimiek theatraliseren
we relatief doodnormale dingen. Wat is de rol van
muziek hierin? Op zoek naar de kracht van eenvoud!
Saai? Wat is dat?!
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 MASJIEN!
 MUZIEK | 15-18 JAAR

De wasmachine zwiert rond en rond. De waterketel fluit scherp het
kokend water toe. De grasmachine bromt nijdig over alle sprietjes.
Er zit meer muziek in een machine dan je denkt. In deze workshop
draait alles om repetitieve ritmiek. We ontdekken welke ritmes en
klanken uit alledaagse toestellen kunnen komen en gaan aan de
slag met materiaal uit onze dichte omgeving. Kan je ook ritmische
machines maken met je eigen stem?

 ZING EENS EEN
 MUZIEK | 15-18 JAAR

VERHAAL

NIEUW

Iedereen kent een heleboel verhalen. Soms zijn dat je eigen verhalen,
soms zijn ze van iemand anders. Soms zijn ze echt en soms zijn ze
verzonnen. We zoeken samen naar een manier om een verhaal te
vertellen met muziek. Songwriting dus. We maken combinaties van
verschillende onderwerpen om tot een nieuw verhaal te komen.
Wat we daarna omzetten in een eigen song.

 IK DENK DAT ER
 MUZIEK | 15-18 JAAR

IETS KAPOT IS

In deze workshop experimenteren we met het genre Glitch. Dit is
een stroming binnen de experimentele elektronische muziek die
gebruik maakt van technische storing en toevallige geluiden.
De geluidsbronnen die we hanteren, moeten dus eigenlijk slecht
werken of verkeerd worden aangesloten. The Glitch Mob heeft
deze stroming kunnen omzetten naar een meer dansbare vorm,
misschien is dat ook wel iets voor ons?
www.mooss.org

 DE DEUR UIT!
 THEATER | 15-18 JAAR
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 OUDE

MUZIEK /
NIEUW GELUID
 MUZIEK | 15-18 JAAR

 DOES

HUMOR
BELONG IN MUSIC?

www.mooss.org

 MUZIEK | 15-18 JAAR
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Tijdens deze workshop
combineren we lachen met
musiceren. We maken grappige
muziek en bedenken grappige
teksten. Of misschien kunnen
we met andere klanken een heel
verdrietig nummer toch heel
blij laten klinken? Frank Zappa,
‘Weird Al’ Yankovic, Flight of
the Conchords, Monty Python
of zelfs Joseph Haydn met zijn
afscheidssymfonie deden alvast
hun best om mensen te doen
lachen …

 RAP-RAPPER-RAPST
 MUZIEK | 15-18 JAAR
 DE

MOVE
VAN DE GROOVE
 MUZIEK | 15-18 JAAR

Een hoofd dat begint te bewegen, vingers die knippen, voeten
die meetikken … Tot je de
ultieme groove hebt. Maar wat is
‘groove’ nu eigenlijk? ‘Groove’ is
een gevoel dat je pas krijgt wanneer alle ritmische en muzikale
elementen lijken te kloppen. Een
goede timing is hierbij het belangrijkste. Blijven muziek maken
tot geen enkele toehoorder nog
stil kan staan. Misschien hebben
we zelfs nog tijd over om een
mini-‘moveke’ te bedenken die
bij onze muziek past?

NIEUW

Pas op! Dit is geen hiphop! Rappen kan je gerust ook in je bad, op
je bureaustoel of op het toilet. Iedereen kan er wat van. Hoe klinkt
een spaghetti recept gerapt? Of een zoekertje uit de krant op vette
beats? Je kruipt zelf in de pen, verzint korte liedjesteksten en zoekt
uit hoe je op talrijke manieren bijzondere beats kan produceren.
In deze workshop tasten we de combinatie tekst en/ op ritme af.
Kan jij het (nog) rapper?

 HETZELFDE MAAR
 MUZIEK | 15-18 JAAR

DAN ANDERS

Als ik nu eens M&M’s in mijn pet steek en er mee rammel, heb ik dan
een shaker? Of als ik met mijn schoen op de tafel sla, heb ik dan een
pauk? Als ik op de rand van de krant blaas, krijg ik dan het geluid
van een trompet te horen? Misschien kan ik eens proberen om een
gitaar als een eend te doen klinken, of de piano als een auto met
hondsdolheid.
Alles wat we kunnen vinden, mogen we op een ‘verkeerde’ of
onbedoelde manier gebruiken om geluiden te maken en daarmee
een hoorspel of muzikale compositie te creëren.

www.mooss.org

Kan je van ‘de vijfde’ van
Beethoven een countrynummer
maken? Hoe zouden slaapliedjes
van DJ Tiësto klinken? Misschien
wordt Metallica wel beter als
je enkel walsritmes gebruikt?
We onderzoeken of bestaande
muziek een nieuw jasje kan
krijgen. Met verschillende
technieken proberen we muziek
te recycleren en er iets nieuws
van te maken. En als het
oorspronkelijke stuk niet meer te
herkennen is, mogen we onszelf
gerust componist noemen.
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BEELD
 GERECYCLEERD GEZICHT
 MUZIKAAL MAATPAK
 PAKKEND PAPIER

115.
115.
115.

AUDIOVISUEEL
 SPIEGELS SPOTTEN
 BEVREEMDENDE BEELDEN
 STAPPEN EN STOPPEN

GEZINNEN
BEELD
 AANBOUWCONSTRUCTIE MET HOOI EN BAMBOE
 XL-TEKENING (NIEUW)
 CURIEUZE CONSTRUCTIE

120.
121.
122.

116.
116.
116.

DANS
 MIJN PAPA IS EEN KLIMREK
 RECHT NAAR DE RUIMTE

122.
123.

DANS
 LIJVEN EN LIJNEN
 MOVEKES-MIX
 PAPIEREN PASJES

117.
117.
117.

MUZIEK
 MUZIEKMOZAÏEK (NIEUW)

123.

THEATER
 MAFFE MAFFIA
 PRIETPRAAT
 SUPERHELDEN KAKKEN OOK

118.
118.
118.

MUZIEK
 MUZIEK VAN MONDRIAAN
 STOELENSTOMP
 KELDERKLANK EN GANG-GELUID

119.
119.
119.

3 workshops voor de prijs van 1!
Drie workshops van telkens 50 minuten. Drie korte, intense momenten.
Drie kennismakingen met een kunstenaar of kunstproduct.

www.mooss.org

WORKSHOPTRIO’S
4 - 18 JAAR & GEZINNEN
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 GERECYCLEERD GEZICHT
 BEELD | 4 TOT 9 JAAR & GEZINNEN

Met zo’n trio stel je zelf een menu van drie workshops
na elkaar samen. Je kan drie keer dezelfde workshop
aanvragen, telkens voor een andere groep. Je kan
dezelfde groep drie verschillende workshops aanbieden
(de verschillende leeftijdsgroepen overlappen voor
bepaalde leeftijden). Je kan drie verschillende groepen
een workshop op maat aanbieden. Of twee dezelfde en
één andere workshop, of ...

www.mooss.org

We hebben ervoor gezorgd dat elk trio (binnen één
discipline) door dezelfde docent kan worden gegeven.
Zo kan je dus drie korte workshops aanbieden zonder
extra verplaatsings- of docentkosten. De materiaalkosten
zijn steeds per dagdeel berekend, dus je betaalt voor
een trio van workshops slechts 1x materiaalkosten.
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 MUZIKAAL MAATPAK
 BEELD | 9 TOT 15 JAAR
Nick Cave is een beeldhouwer en performancekunstenaar (ook een
zanger: maar dat is een andere Nick Cave) die mode en dans
combineert, vaak nog met een muzikaal aspect erbovenop.
Zo ontwerpt hij ‘soundsuits’: kostuums die er niet alleen goed
uitzien, maar die ook geluid maken als je erin beweegt. Dat doen
wij ook: verschillende materialen geluid laten maken, en daarmee
een kostuum in elkaar steken. Dat eindigt misschien wel met een
kleurrijke optocht?

 PAKKEND PAPIER
 BEELD | 9 TOT 15 JAAR
We kunnen meer doen met papier dan erop schrijven of printen.
Het is een bouwmateriaal. Denk maar aan die hoedjes en bootjes van
vroeger. Frank Bolter is een kunstenaar die hele grote constructies
maakt met papier. Met zijn papieren boten gaat hij zelfs het water op!
In deze workshop gebruiken we allerlei soorten papier om te stapelen,
vouwen, plakken en bouwen. Samen maken we een grote constructie,
waarop we ook kunnen tekenen.
www.mooss.org

Soms is één lange workshop van drie uur niet wat je
zoekt. Daarom hebben we de ‘trioformule’ bedacht:
per discipline stellen we een trio van workshops van
elk 50 minuten voor. Elke workshop draait rond een
andere kunstenaar of een ander kunstproduct, en
elke workshop is ontwikkeld voor een verschillende
leeftijdsgroep.

Net zoals de Britse kunstenares Jane Perkins recycleren we allerlei
spulletjes rondom ons. Daarmee maken we gezichten: we schilderen
eerst een stuk en vullen het daarna aan met alles wat we vonden.
Welk gezicht? Dat van jezelf, je buur, familie en vrienden, bekende
personen, of ook gezichten op beroemde kunstwerken zoals de Mona Lisa.
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 SPIEGELS SPOTTEN
 AV | 6 TOT 12 JAAR

 LIJVEN EN LIJNEN
 DANS | 6 TOT 12 JAAR

Foto’s maken in spiegels en spiegelende materialen. Al sedert het
begin van de fotografie is dat een uitdaging van vele fotografen zoals
Vivian Maier. En nu ook van ons! Hoe komen we zelf het beste in
beeld? Of hoe komen we helemaal niet in beeld? Waar zit het licht?
En wat is nu ook alweer links en rechts?

In de voorstelling Raaklijnen zoekt Katrien Oosterlinck naar de raaklijnen tussen mensen onderling, en tussen mens en ruimte. Waar en
waarom gaan we ergens staan en wat doen we daar precies. Dat is
wat wij op een speelse manier zullen onderzoeken: we reageren op
vormen en mensen om ons heen.

 BEVREEMDENDE
 AV | 6 TOT 12 JAAR

 MOVEKES-MIX
 DANS | 9 TOT 15 JAAR

De Britse fotograaf Tim Walker heeft veel foto’s gemaakt die er heel
bevreemdend uitzien: mensen in een bizarre omgeving, het zijn net
sprookjes (maar dan rare). Hij gebruikt geen photoshop, maar maakt
het hele beeld zelf. Dat proberen wij ook! We maken een setting,
spelen figurant, zoeken een pose, en klik!

 STAPPEN EN
 AV | 9 TOT 12 JAAR

STOPPEN

www.mooss.org

Robin Rhode maakt foto’s waarbij hij echte mensen en/of voorwerpen
integreert in bestaande tekeningen. Dat zorgt voor speciale effecten
en gekke beelden. We maken een stop-motion filmpje (dat is een
filmpje dat uit allemaal losse foto’s bestaat die snel na elkaar komen)
waarbij we zelf in beeld komen in een getekend decor. Dat levert
vaak heel bizarre en verrassende resultaten op!

116

We bekijken een aantal bekende dansscènes uit ballet, uit hedendaagse
dans en uit films. En net zoals bij het project Re:Rosas (waar je op
internet choreografieën van Rosas aangeleerd krijgt en je eigen filmpje
kan opladen), proberen we er een paar na te dansen. Op onze manier.
Of we mixen er twee door elkaar. Of we maken er een nieuwe versie
van. Het kan allemaal!

 PAPIEREN PASJES
 DANS | 6 TOT 9 JAAR & GEZINNEN
Net zoals in het filmpje Loods 7 van Cacao Bleu, bouwen we met
papier en karton onze eigen wereld. En dan starten we met dansen:
improviseren in die wereld van ons. Misschien moeten we dan nog
een stuk bijbouwen. Of afbreken. Alles kan, want het is onze wereld,
onze dans!

www.mooss.org

BEELDEN
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 MAFFE MAFFIA
 THEATER | 9 TOT 18 JAAR

 PRIETPRAAT
 THEATER | 6 TOT 12 JAAR
Je ontwikkelt je eigen taal, en daarmee je eigen theaterscènes. En
ook al snapt geen mens wat je precies zegt, toch is het helder wat er
gebeurt. Kijk maar eens naar Pingu: veel getoeter en gebrabbel, maar
het verhaal snap je helemaal. Het zijn dan ook niet de woorden, maar
de intonatie, het volume, de snelheid, die bij taal (ook) belangrijk zijn
om begrepen te worden.

www.mooss.org

 SUPERHELDEN KAKKEN
 THEATER | 9 TOT 15 JAAR
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OOK

Wat doen superhelden wanneer ze de wereld niet hoeven te redden?
Een krantje lezen in de ochtend misschien. Uitzieken in bed van een
griepje. Of hebben superhelden ook wel eens last van verveling?
Wat als deze stoere helden ook een grote angst hebben. Misschien
heeft Spiderman wel schrik voor spinnen en staat Batman liever niet
op hoge ladders te wiebelen. Of wat als Batman en Robin eigenlijk
verliefd op elkaar zijn?
Door middel van allerlei theateropdrachten, zowel fysiek als tekstueel,
creëer je je eigen superheld en bedenk je zijn of haar krachten. Je
verzint te gekke avonturen en vreemde belevenissen en ontdekt dat
superhelden met een klein hartje ook keistoer kunnen zijn.

 MUZIEK VAN MONDRIAAN
 MUZIEK | 4 TOT 6 JAAR
Piet Mondriaan is de schilder bekend van schilderijen met zwarte
rechte lijnen en vakken in rood-geel-blauw-wit-zwart. In deze workshop maken we onze eigen Mondriaan (maar dan heel groot en
op de grond) én dat wordt ineens de partituur voor een nieuw en
interactief muziekstuk.

 STOELENSTOMP
 MUZIEK | 6 TOT 18 JAAR
De muzikanten van Stomp spelen muziek op alles wat ze maar vinden.
In het stuk Chair gebruiken ze enkel stoelen om heel funky ritmes te
brengen. Soms is er ook niet meer nodig dan een banaal, alledaags
voorwerp. Bij deze workshop gebruiken we een stoel (of heel veel
stoelen) als muziekinstrument. Of we bouwen er een partituur mee.
Bedenk het maar!

 KELDERKLANK EN
 MUZIEK | 6 TOT 12 JAAR

GANG-GELUID

Het drumcollectief ‘Wikidrummers’ heeft filmpjes gemaakt waarbij ze
telkens hetzelfde stukje drummen, maar dan op een andere locatie.
Omdat elke plek zijn eigen akoestiek heeft, klinkt dat telkens heel
anders. Special effects, maar dan zonder dat er een computer aan te
pas komt! Wij gaan ook op zoek naar plekken waar geluiden helemaal
anders klinken. De architectuur/natuur bepaalt hoe wij klinken.
www.mooss.org

Theater met weinig gesproken tekst, maar met veel drama en
bliksemende ogen. Je ziet zo de scènes uit maffiafilms voor je!
We gaan op zoek naar spanning, ontdekken hoe lang een stilte
kan duren en toch boeiend kan zijn, onderzoeken hoe we veel
kunnen zeggen met weinig woorden. En uiteraard spelen we de
meest spectaculaire maffiascène ooit!
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 XL - TEKENING
 BEELD | GEZINNEN

NIEUW

Alle kleine en grote kunstenaars helpen mee aan een enorme tekening.
Je begint ergens met een kleine tekening, iemand anders knoopt aan
met een volgend stukje en stilletjesaan groeit het kunstwerk uit naar
een XL - formaat. We inspireren ons op andere tekenkunstenaars.
Je mag met verschillende tekenmaterialen experimenteren en je
helemaal uitleven in vorm en kleur. Je kiest zelf wanneer en hoe lang
je mee komt doen.

 In- en uitloop
 Ouders en begeleiders zijn meer dan welkom
 AANBOUWCONSTRUCTIE

MET HOOI EN BAMBOE
 BEELD | GEZINNEN
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 In- en uitloop
 Deze workshop is voor gezinnen

en kan aangevraagd worden voor familiefestivals

www.mooss.org

www.mooss.org

In het begin liggen er enkele balen hooi, een stapel bamboestokken en
een hoop nylonkousen. Op het einde staat er een unieke constructie
met de meest bizarre vormen. Is het een kousenboom, ruimtevoertuig,
grappig beest of abstract kunstwerk? Naargelang het thema van het
feest of festival kan het alle kanten uit, maar het is altijd een echte
blikvanger waaraan groot en klein kunnen bijdragen. Hooi kan je
vlechten, stapelen, binden en plakken. Je kan het ook in nylonkousen
stoppen en dan duwen, sjorren en knopen waardoor er bijzondere
vormen ontstaan. Met bamboestokken bouwen we, samen met alle
andere deelnemers, een constructie waarin we onze hooivormen
aanbrengen. Naargelang onze inspiratie maken we het klein of groot.
We leven ons uit met een bijzonder materiaal met de geur van vroegere
tijden of het echte platteland. De constructie blijft staan!

121

WORKSHOPS // GEZINNEN

 RECHT

NAAR
DE RUIMTE

We starten met een lege ‘mast’. Met metalen kleerhangers bouwen
we een hele constructie, die we met allerlei materiaal aankleden.
Door tekst en tegenstellingen toe te voegen, maken we, samen met
andere deelnemers, ons eigen 3D-kunstwerk. Je kan eventjes mee
doen, je kan ook lange tijd blijven. Je kiest zelf wanneer en hoe lang
je mee komt doen!

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse
 MIJN PAPA IS
 DANS | GEZINNEN

EEN KLIMREK

En mijn oma, broer en tante zijn dat ook. Springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer blijven
staan. Deze workshop is voor grote en kleine mensen. De kleintjes
klauteren over de groten, de volwassenen kruipen onder de kinderen
en samen maken we piramides en andere bouwsels. Spelenderwijs
verkennen we de mogelijkheden van ons lichaam. Elke ‘kleine mens’
brengt een ‘grote mens’ mee.

www.mooss.org

 In- en uitloop
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MUZIEK | GEZINNNEN
INTERDISCIPLINAIRE
WORKSHOP

Tijdens deze workshop denken
we na over wat wij willen tonen
of laten horen aan iedereen die
na ons komt. Of aan de wezens
in de ruimte. We maken een
filmpje waarin we een stukje van
onze favoriete film naspelen, we
nemen onze beste mop op, we
tonen onze strakste dansmoves, ...
In de jaren ‘70 werden ‘gouden
platen’ meegestuurd met
ruimtetuigen, om ons en onze
cultuur kenbaar te maken aan
buitenaardse wezens. We maken
onze eigen versie en sturen die
de (web)ruimte in.

 In- en uitloop
 Ook als meerdaagse

NIEUW

 MUZIEKMOZAÏEK
 MUZIEK | GEZINNEN
Tijdens deze workshop
gaan we aan de slag met
de app MadPad. We nemen
korte filmpjes op van allerlei
alledaagse geluiden. Gebruik je
fantasie, hoe gekker, hoe beter!
Ritselen met onze sleutelbos,
een slag op een tafel, het legen
van je papiermand … Plaats ze
allemaal naast elkaar én klaar,
jammen geblazen! Speel met de
toonhoogte, sneller of trager,
in ‘loop’ afspelen … Met hele
korte filmfragmenten maken we
op ons eentje of met het hele
gezin een beat waar we ook naar
kunnen kijken. Variaties zat! Wij
zijn de maestro’s van onze eigen
muziekmozaïek!

 In- en uitloop

www.mooss.org

 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 BEELD | GEZINNEN

 DANS | THEATER |
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VORMINGEN
+18 JAAR
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 ECOKUNST
 BEELD | +18 JAAR

 HEDENDAAGSE

BIJLANGE NIET!

KUNST: MOEILIJK?

 BEELD | +18 JAAR

www.mooss.org

Veel leerkrachten voelen zich onwennig wanneer ze in hun lessen
iets rond hedendaagse kunst willen doen. Misschien vind je dat
hedendaagse kunstenaars toch maar ‘rare jongens’ zijn die vreemde
kunstwerken maken en weet je niet goed wat je daar in de klas
mee kan beginnen. Het lijkt soms alsof je om kunst van vandaag te
begrijpen veel voorkennis nodig hebt en dat het wel een hele grote
uitdaging is om een actueel kunstwerk te interpreteren. Om deze
drempelvrees te overwinnen en om te zien welke schat aan inspiratie
verscholen zit in hedendaagse kunst, ontwikkelde Mooss deze
nascholing op maat van leerkrachten uit het basisonderwijs.
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 10

DOZEN = 1001
VARIATIES
 BEELD | +18 JAAR

 KUNST

MET
KLEUTERS
 BEELD | +18 JAAR

Kleuters houden van tekenen,
schilderen, kleien en knutselen.
In deze vorming willen we een
stap verder gaan en je helpen
om kleuters in contact te brengen met de kunstwereld.
We onderzoeken op een actieve
manier de vraag hoe je kleuters
kan betrekken bij kunst en hen
er zinvol mee kan laten bezig
zijn. We werken rond bekende
kunstenaars zoals René Magritte,
Panamarenko of Pierre Alechinsky.
We belichten kunstwerken niet
puur beeldend, maar vanuit
diverse invalshoeken. Kleuters
verkennen hun wereld immers
met alle zintuigen en halen veel
inzichten uit klank, beweging,
voelen, inleven en uitbeelden.

10 witte dozen. In elke doos
zit een ander materiaal. De
materialen zijn verschillend
en veelzijdig: zacht en hard,
soepel en vast, eenkleurig en
veelkleurig, breed en smal, rond
en vierkant ... We stapelen,
sorteren, selecteren, verbinden,
assembleren en combineren
al die materialen en komen zo
tot 1001 variaties, net zoals de
kunstenaars Guy de Cointet
en Hedwig Houben. In deze
vorming ontdekken we dat
we met materiaal kunnen
experimenteren rond vorm,
kleur, licht, contrast, ... . Het
gebruikte materiaal is heel
toegankelijk en makkelijk te
vinden, zodat iedereen nadien
zelf vlot aan het werk kan. De
opdrachten kunnen we vanzelf
vertalen naar andere materialen
en technieken. Tot slot plaatsen
we alles in een methodisch
kader dat stof tot reflectie biedt.

www.mooss.org

Stokken, stenen, planten, aarde, wol en nog veel meer vinden we
in de natuur. Petflessen, tetrapakken, textiel, papier enzovoort zijn
uitvindingen van de mens. We werken zowel met natuurlijke als met
recyclagematerialen. We inspireren ons op kunstenaars die deze
materialen gebruiken en/of die geboeid zijn door het thema ‘mens
en milieu’. We gaan eerst zelf beeldend aan de slag met diverse
materialen. Vanuit deze ervaring bouwen we een methodisch kader,
zodat je zelf nieuwe opdrachten met verschillende materialen kan
bedenken die het knutselen overstijgen. Daarbij ligt de nadruk op
experiment en procesgericht werken.
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TEKST // FOTOGRAFEREN
VOOR WEBSITES
 AV | +18 JAAR

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In deze vorming is het
de bedoeling om dat cliché te bevestigen. Je gaat op zoek naar
sprekende beelden of probeert een bestaand beeld aan het spreken
te krijgen. Niet letterlijk natuurlijk, maar door een beperkte, maar
gerichte nabewerking. Hoe maak je geslaagde foto’s voor je website?
Hoe maak je die ene foto van een activiteit die zowel de sfeer als
het geheel vat? Dat zoeken we samen uit! En al doende leer je
de praktische en methodische tips & tricks van hoe dit samen met
kinderen of jongeren te doen.

 Ook als meerdaagse
 JE CAMERA
 AV | +18 JAAR

VERTELT HET: VIDEO

www.mooss.org

Nieuwe media beloven interessante mogelijkheden voor in de klas of
het jeugdwerk, maar hoe pak je dat concreet aan? In deze vorming
exploreer je verschillende toepassingen. Je gaat aan de slag met
iPads en bekijkt hoe ze een meerwaarde kunnen vormen. Je zoekt
uit hoe het komt dat beelden soms meer kunnen zeggen dan een
hele uitleg en hoe je kinderen en jongeren kan helpen om kritisch
om te gaan met nieuwe media en beeldcultuur. Ten slotte leer je
actief kijken en zelf foto’s en korte filmpjes maken. Een schoolfeest,
een jeugdactiviteit, een optreden op school ... Hoe maak je er een
aantrekkelijk filmpje van? Overwin je cameravrees en experimenteer
met standpunten, kadrering en een klein beetje montage. Met een
aantal kleine praktische oefeningen ontdek je wat het beste werkt en
hoe je alles het makkelijkst in beeld brengt. Geen voorkennis vereist.
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David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen tegenwoordig
op de iPad. Dat kunnen wij ook! We fotograferen, tekenen, filmen,
maken collages … en dat allemaal op de iPad. We zoeken uit met
welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar.
We nemen een foto als achtergrond voor een schilderij en plaatsen
er tekst op. Of helemaal omgekeerd! De ideale vorming voor
begeleiders die zich willen verdiepen in de wereld van de apps en
zichzelf en hun groep daar creatief mee willen uitdagen.

 DANSEN

OVER VAKJES
EN DISCIPLINES HEEN
 DANS | +18 JAAR

Kan je dansen en vertellen tegelijkertijd? Wat is de link tussen
zwaartekracht en dans? Hoe kan je al dansend een wiskundig vraagstuk
oplossen? Is dans (meer dan) een sport? In het onderwijs blijft het
minder evident om dans echt te integreren. Hoe kan dans een plaats
krijgen binnen de vakoverschrijdende eindtermen? Welke rol kan
dans spelen binnen andere disciplines en vakken? In deze vorming
vertrek je van een zeer brede kijk op dans en beweging in relatie tot
verschillende andere thema’s, onderwerpen, vakken en disciplines.
Je exploreert hoe en wat dans en beweging daaraan kunnen bijdragen.
Vakoverschrijdend en interdisciplinair, dat is de uitdaging!

www.mooss.org

 ZONDER

 (H)APPKLAAR
 AV | +18 JAAR
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Dans is meer dan ‘5, 6, 7, 8’ en pasjes uitvoeren. Daarom ga je op
een creatieve manier aan de slag met basiselementen van dans
zoals lichaam, tijd, kracht en ruimte. Je start met heel herkenbare
bewegingen (stappen, lopen, stoppen) en dagelijkse handelingen.
Die kneed je in de ruimte, je zet er een muziekje op en volgt
een parcours. Een vleugje gevoel of een beetje abstractie en je
choreografie is een feit. Je krijgt eenvoudige methodische handvaten
aangereikt om zelf een choreografie met jouw leerlingen/deelnemers
te maken.

Drama of theater gebruiken in de klas heeft tal van voordelen. Het is
verbindend, je scherpt de durf aan, de fantasie wordt gestimuleerd en
je leert beter kijken. Maar hoe begin je daaraan? Wat zijn eenvoudige
principes om theater in de klas te hanteren? Al doende krijg je middelen
en ideeën aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Wat wil je ‘trainen’
bij je leerlingen? Hoe pak je dat aan? En hoe zorg je ervoor dat niet
de hele klas op stelten staat en je leerlingen compleet loos gaan?
Antwoorden op deze vragen vind je tijdens deze vorming.

 VAN STADION
 DANS | +18 JAAR

 PRODUCTJE
 THEATER | +18 JAAR

TOT DANS

www.mooss.org

Een absurde estafette lopen, spurten in slow motion, zwemmen
zonder water, bewegen volgens het ritme van een botsende basketbal ... We laten ons inspireren door alle soorten sporten, van voetbal
tot kleiduifschieten. We ensceneren absurde sportwedstrijden, spelen
met de fastforward- en rewindknoppen van ons lichaam en bedenken
originele cheerleader-moves. Sport als basis voor een energieke
choreografie: een ideale vorming voor sportbegeleiders! In deze
vorming ondervind je zelf hoe klein de overgang van sport naar dans
kan zijn. Hoe sport dans kan inspireren en omgekeerd. Vanuit danstechnieken leer je zelf misschien nieuwe invalshoeken en strategieën
kennen voor jouw sport.
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 IK BEN EEN DRAMA
 THEATER | +18 JAAR

Je hebt een hele dag of zelfs een hele week gewerkt aan een voorstelling, maar wat zijn nu die laatste dingen die het geheel echt af maken
en doen blinken? Een ‘toonmoment’ is snel gepland. Maar je weet
niet goed hoe eraan te beginnen, of je loopt onderweg ergens vast in
de ideeën? Je krijgt de instrumenten om ideeën te genereren, ze te
realiseren, en het geheel af te werken. Deze instrumenten zijn universeel
genoeg zodat je er in elke situatie mee aan de slag kan. Aan de hand
van voorbeelden leggen we de geheimen uit van het begin, midden en
einde van het proces om een productie in elkaar te boksen. Afhankelijk
van de vraag kunnen we meer of minder inzoomen.

www.mooss.org

 CREA(C)TIEF
 DANS | +18 JAAR
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 DE DEUR UIT!
 THEATER | +18 JAAR

 LUISTER

 RAMMELEN MET
 THEATER | +18 JAAR

HET PUBLIEK

www.mooss.org

In theater hebben publiek en acteurs een afspraak: de acteurs
vertellen een onecht verhaal en het publiek gelooft hen. Maar wat
als we deze afspraak saboteren? Wat is er echt en wat is er gespeeld?
Valt de acteur uit zijn rol of is dat ook gespeeld? We brengen het
publiek helemaal in de war! Daarvoor laten we ons inspireren door
Gavrilo Princip van De Warme Winkel en Het Wijde land
van TG Stan en Olympique Dramatique. Het spelen met
de afspraak en de codes van het theater biedt ons een
interessante inkijk in hoe theater werkt. Deze vorming
concentreert zich op kaders en systemen die snel theatraal
materiaal opleveren als je zelf met een groep aan het
werk bent.
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EENS HIER!

 MUZIEK | +18 JAAR

Het is niet altijd even gemakkelijk
om met je leerlingen of deelnemers naar (nieuwe) muziek te
luisteren. Het is ook niet
altijd gemakkelijk om het juiste
muziekstuk te kiezen als je het
wil hebben over klank, vorm,
gevoel of instrumenten over de
verschillende genres heen.
Het doel van deze vorming is
om een waaier aan ideeën mee
te geven rond hoe je kinderen
kan helpen luisteren naar andere
muziek dan ze gewoon zijn.
Meer specifiek is het de bedoeling
om op een andere manier naar
muziek te leren luisteren, om
dingen te kunnen benoemen en
patronen te leren herkennen.

 MUZIEK,

ZO
KAN HET OOK
 MUZIEK | +18 JAAR

Bij het woord ‘muziek’ denken
veel leerkrachten, maar ook
kinderen en jongeren, nog
dikwijls aan notenleer, blokfluit
spelen en de maat slaan.
Er bestaan evenwel nog andere
methodes om kinderen muziek
te leren, en vooral om hen
goesting te geven in muziek.
In deze vorming reiken we een
brede waaier aan van ritmische
spelletjes, systeempjes en
trucjes waarmee je kinderen
en jongeren zonder veel
technische bagage (zowel van
de leerlingen/deelnemers als
van de leerkracht/begeleider)
aan het musiceren brengt.
Verder exploreer je actief
verschillende opdrachten en
oefeningen en vergelijk je die
op hun aantrekkingskracht voor
leerlingen en deelnemers van
alle leeftijden.

www.mooss.org

Theater in het theater kent iedereen. Maar kom je ook wel eens
daarbuiten? In deze vorming trek je eropuit om locatietheater te
maken. Laat je inspireren door onverwachte hoeken in een ruimte,
bladeren van een boom of een losse stoeptegel. Wat voor beelden
zie je voor je als je kijkt naar een bepaalde plek? Hoe maak je daar
vervolgens een theaterstuk van? Waar plaats je het publiek? Je kan je
niet voorbereiden op wat gaat komen: de locatie is dé inspiratiebron
voor je stuk. Leer kijken en laat je verrassen. Tijdens deze vorming
komen alle parameters voor een theatervoorstelling (op locatie) aan
bod. We behandelen die al doende, zodat je inzicht krijgt in wat er
bij komt kijken en in wat er allemaal kan.
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DENK DAT ER
IETS KAPOT IS
 MUZIEK | +18 JAAR

 ERASE & REWIND
 MUZIEK | +18 JAAR

www.mooss.org

Terugspoelen: wie doet dat nu
nog? Je klikt gewoon op de
plek waar je je lied opnieuw wil
starten, en hupsakee, je bent
weer vertrokken. In deze workshop nemen we de geluiden van
onze schoenen, een rits, iemand
die een banaan eet of het doorspoelen van een wc digitaal op.
We gebruiken ze als samples,
om een zotte beat of een mooie
melodie mee te maken.
Op die manier krijgen we
genoeg ideeën om tot een
eigen compositie te komen.
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Tijdens deze vorming krijg
je ideeën en input over hoe
digitale media te implementeren
in je eigen groep of klas.

We experimenteren met
elektronische muziek die gebruik
maakt van technische storing en
toevallige geluiden.
De geluidsbronnen die we
hanteren moeten dus eigenlijk
slecht werken of verkeerd
worden aangesloten.
The Glitch Mob heeft deze
stroming kunnen omzetten
naar een meer dansbare
vorm, misschien is dat ook
wel iets voor ons? In deze
vorming werken we met
iPads, effectpedalen en véél
kabeltjes. We onderzoeken de
mogelijkheden en de fun van
elektronische muziek en wat de
toepassingen kunnen zijn met
en/of voor kinderen en jongeren.

EN CHOCOMELK

Begeleiders en organisatoren van erfgoedactiviteiten vullen - vaak
noodgedwongen - het grootste deel van hun tijd met de praktische
en logistieke organisatie. Meestal blijft er weinig tijd over om actief
te zoeken naar leuke en originele ideeën en concepten. Tijdens deze
vorming vangen we 2 vliegen in 1 klap: we maken expliciet tijd vrij om
te zoeken naar vernieuwende erfgoed-activiteiten voor kinderen,
jongeren of gezinnen én we trainen onze creatieve vaardigheden,
zodat we bij volgende gelegenheden sneller en gemakkelijker zelf
originele ideeën voor erfgoedactiviteiten kunnen genereren.

 VAN BEGELEIDER
 ERFGOED | +18 JAAR

NAAR BEMIDDELAAR

Kinderen en jongeren ervaren erfgoed op een eigen(zinnige) manier.
Rondleidingen voor kinderen en jongeren vragen dan ook om een
aangepaste begeleiding. De ‘klassieke aanpak’ waarbij een gids uitleg
geeft en de groep luistert, is niet de meest adequate manier om
de dialoog tussen kinderen, jongeren en erfgoed zo goed mogelijk
te laten verlopen. Tijdens deze vorming verkennen de deelnemers
verschillende (inter)actieve werkvormen die we kunnen inzetten in
de bemiddeling tussen erfgoed enerzijds en kinderen/jongeren
anderzijds. Daarnaast staan we ook stil bij de invulling van de rol van
een begeleider van erfgoedactiviteiten voor kinderen en jongeren.

 MUSÉE MAISON
 ERFGOED | +18 JAAR
Je maakt kennis met het boek ‘Musée Maison’ van Mooss, uitgegeven bij Stichting Kunstboek: hoe kan je kunst heel toegankelijk
maken en toch de kunstenaar begrijpen? En zijn er manieren om daar
zelf (en met je deelnemers) mee aan de slag te gaan? ‘Musée Maison’
toont je dat ook jij (of je nu heel jong of iets minder jong bent) mee
kan doen met hedendaagse kunst.

www.mooss.org

 IK

 MEER DAN CHIPS
 ERFGOED | +18 JAAR
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 BUURTEN

MET ERFGOED

 ERFGOED | +18 JAAR

Buurten met erfgoed’ wil de
banden aanhalen tussen scholen
en al dit lokale erfgoed. In een
coachingstraject dat gedurende
een schooljaar loopt, ontwikkelen leerkrachten en lokale
erfgoedwerkers samen erfgoedactiviteiten op maat van de
scholen. Mooss kan de procesbegeleiding van een lokaal
coachingstraject verzorgen.

www.mooss.org

Meer informatie over dit project
vind je op de website van het
agentschap Onroerend Erfgoed
en op www.buurtenmeterfgoed.be
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 CURSUS JEUGD/CIRCUSANIMATOR
 MULTI | +16 JAAR

 CURSUS

HOOFDANIMATOR (ERKEND

DOOR DE VLAAMSE OVERHEID)
 MULTI | +18 JAAR

Omdat een hoofdanimator met
artistieke bagage het verschil
kan maken! Tijdens de opleiding
‘artistieke hoofdanimator’ maak
je actief kennis met verschillende
artistieke disciplines. Je verdiept
je in onze methodiek van actieve
kunsteducatie, onderzoekt
wat creativiteit en creatief
denken precies inhouden en
traint je vaardigheden in het
bevorderen van creatief gedrag,
zowel individueel als in groep.
Aan de hand van actieve
opdrachten oefen je jouw eigen
artistieke vaardigheden en je
vaardigheden als begeleider.
Na deze cursus + stage kom je
in aanmerking voor een attest
van de Vlaamse overheid.

Het Circuscentrum en Mooss organiseren samen de cursus jeugd/
circus animator. Deze cursus is voor 16- en 17-jarigen (je moet
minstens 16 worden in 2016) die in een circusatelier actief zijn én
die zin hebben om circuslessen voor kinderen en jongeren mee
te begeleiden (assistent). Het is een perfecte opstap om later ook
zelf circuslesgever te worden. Door de combinatie met de cursus
‘animator in het jeugdwerk’ kan je nadien – als je tenminste 60u
stage loopt – ook het erkende attest van ‘animator in het jeugdwerk’
krijgen. Hiermee kan je op verschillende plaatsen aan de slag:
sportstages, speelpleinwerkingen, vakantiekampen … Je moet het
niet enkel doen voor dit attest. Wel om op enkele dagen enorm
veel bij te leren over omgaan met kinderen en jongeren, over voor
een groep staan, over het organiseren en uitleggen van spelen en
activiteiten …

 Meer info: stuur een mailtje naar peter@circuscentrum.be
 KUNST-

EN ERFGOEDEDUCATIE,
DE THEORIE
 MULTI | +18 JAAR

Heb je nood aan grondige inzichten in de theorie achter onze kunsten erfgoedpraktijk? In deze lezing nemen we je mee in de wondere
wereld van Hein, Gardner, Parsons, Csikszentmihalyi en Kolb.
Na afloop beschik je over heldere kaders om kunst- en erfgoededucatieve activiteiten op te bouwen en te evalueren, en over de
nodige inzichten om te reflecteren over jouw werking op dat vlak.
Tijdens langere navormingen hoort bij deze theorie ook een grote
dosis praktische toepassingen.
www.mooss.org

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee
op een zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving.
Want erfgoed vind je overal,
of het nu gaat om landschappen, gebouwen, streekproducten, verhalen of gebruiksvoorwerpen ...
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VORMINGEN // + 18 JAAR

 ARTISTIEK

 MUST
 MULTI | +18 JAAR

 We hebben een aantal MUST-formules. Uiteraard zijn dit

voorstellen, en kunnen we ook op maat werken (binnen een thema,
of rond specifieke vragen, inhouden …).

 TOONMOMENTEN
 MULTI | +18 JAAR

www.mooss.org

Werken met een groep aan een toonmoment verloopt niet altijd
even vlot en het risico op een klassiek patroon van sketches en
andere clichés is groot. Wat bepaal je zelf? Wat bepaalt je groep?
En hoe zorg je binnen een korte tijd voor een vernieuwend spektakel
dat zowel voor je groep als voor jou (en het publiek) verrassend
is? We bekijken en analyseren de manier waarop Mooss werkt aan
toonmomenten en voegen dit bij jullie expertise en specifieke
situatie. Samen zoeken we naar een methode waarbij werken aan
toonmomenten van begin tot eind een feest wordt voor de hele
groep, met inspraak op maat.
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 ARTISTIEK

KLEIN SPEL

 MULTI | +18 JAAR

Al de spelletjes al gespeeld in
je jeugdbeweging? Zitten de
monitoren op het speelplein
zonder inspiratie? We maken in
deze vorming niet alleen nieuwe
spelletjes, maar we zorgen
er ook voor dat die spelletjes
vertrekken vanuit een artistieke
invalshoek. Uiteraard spelen we
zelf veel. We geven een stukje
methodiek mee die je zelf kan
toepassen op je eigen werking
en publiek, en je vertrekt met
concrete ideeën en uitgewerkte
spelletjes naar huis.
Deze vorming is speciaal gericht
op het jeugdwerk. Mooss is, via
hun jeugdbeweging BAZART,
zeer vertrouwd met jeugdwerk.
En deze ervaringen geven
we graag door aan wie daar
zin in heeft.

Stratego in ‘t groot, een
smokkelspel, pak de vlag.
Grote spelen voor in de stad
of voor in een bos zijn altijd
toppers! Maar ook zo’n groot
spel kan vertrekken vanuit
een kunstzinnige invalshoek.
Zonder dat het inboet aan
(ont)spanning, actie en tactiek.
We willen je tijdens deze
vorming het kader en de tools
aanreiken om een groot spel
te maken dat niet alleen maar
om het spel draait. Je gaat naar
huis met een aanzet en concrete
ideeën.
Deze vorming is speciaal gericht
op het jeugdwerk. Mooss is, via
hun jeugdbeweging BAZART,
zeer vertrouwd met jeugdwerk.
En deze ervaringen geven
we graag door aan wie daar
zin in heeft.

www.mooss.org

Muzische vorming is een vak. Het is iets anders dan plastische
opvoeding. Of blokfluit leren spelen. Of de lessen die worden
gegeven in het DKO. Vaak organiseert een lerarenopleiding een
‘creastage’: een meerdaagse vorming waarbij de studenten kennis
maken en leren werken met de muzische domeinen. Bovendien leren
ze elkaar (en zichzelf!) ook beter kennen. Mooss helpt je graag met
zo’n muzische stage. We organiseren die samen met jouw opleiding,
om de studenten in een aangename sfeer en op hun niveau te laten
experimenteren en bijleren in en over de muzische domeinen en de
mogelijkheden daarvan.

GROOT SPEL
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Naast de workshops en vormingen die je hiervoor kon vinden, doet
Mooss nog een heleboel dingen.
We werken heel veel projecten OP MAAT uit, dit kan gaan van
een kunsteducatieve koffer of een interactief museumspel tot een
actieve erfgoedwandeling voor gezinnen. Wij willen kinderen en
jongeren op een actieve manier in contact brengen met kunst, en
cultuur en erfgoed. De manier waarop we dat doen, hangt af van de
vraag van de opdrachtgever. Voor meer informatie over vroegere of
toekomstige projecten kan je steeds terecht bij info@mooss.org
PAR64 en Studio Cactus zijn twee projecten die al enkele jaren lopen.
Ook AmuseeVous brengt een aantal gevestigde waarden met zich
mee. We gaan er even dieper op in:

 PAR64

Met PAR64 wil Mooss kinderen en jongeren niet alleen goesting
geven om naar podiumkunsten te kijken. We reiken vooral ook
handvaten aan om de inhoud, vorm, stijl of gebruikte materialen van
een productie beter te begrijpen. Hiervoor werken we nauw samen
met theater-, dans- en muziektheatergezelschappen, zodat er voor
elke productie een omkadering op maat wordt gemaakt.

 Voor meer info over de theateromkaderingen: kaat@mooss.org
 Voor meer info over de dansomkaderingen: dafne@mooss.org
 STUDIO CACTUS
Studio Cactus wordt begeleid door Mooss en Artforum en vindt
plaats in OPEK, onze thuishaven in Leuven. Jaarlijks zet een groep
jongeren hun eigen kunstenfestival op poten en gaan ze op zoek
naar ‘ongekende’ kwaliteit. Jong artistiek geweld gebracht door
jong organiserend talent. Een sprankelend voorbeeld van intensieve
kunstparticipatie. Alles voor de kunst en kunst voor allen!

 Meer info op www.studiocactus.org

www.mooss.org

WAT DOET MOOSS NOG?

PAR 64

MUZIEKTHEATERDANS OMKADERING
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 AMUSEEVOUS A LA MINUTE

Jonge kunstenaars exposeren in de studentenkoten van jouw stad!
Met een arty plek als kick-off en enthousiaste gastvrouwen en -heren
die hun kot openstellen voor dit artistiek talent en publiek van de
toekomst.

 Meer info op https://kotroute.be
 MUSEUMTOEREN
Museumtoeren is de ultieme museumgids, voor én door jongeren.
Museumtoeren geeft je een overzicht van de musea in Vlaanderen,
Wallonië en Nederland, een kijkje in de museumkeuken en veel
véél voordeel. Daarnaast houdt de Toerredactie je op de hoogte
van al het museumnieuws en de hots en nots van het moment op
www.museumtoeren.be.

 Meer info op www.museumtoeren.be
 AMUSEEVOUS RAPPORT
Op vraag van musea/kunstencentra/erfgoedinstellingen biedt
AmuseeVous trajectbegeleiding aan in de zoektocht naar
een geschikte jongerenwerking. De bedoeling is dat er een
langetermijnvisie uit de bus komt, die een verandering in het
beleid van de instelling betekent. We kunnen alle aspecten van het
museum onder de loep nemen (programmering, communicatie,
publiekswerking etc.) maar we werken steeds op maat én in nauw
overleg met jouw museum!

www.mooss.org

Wie durft ons jongerenteam uit te nodigen? Interesse in het
AmuseeVous Rapport?
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 Voor meer info: annouk@mooss.org

Samen met een culturele instelling werkt AmuseeVous een project
uit met een vernieuwend karakter. Dit zijn vaak kleinschalige
pilootprojecten, wat hen toelaat kort op de bal te spelen en in
te pikken op tijdelijke tentoonstellingen of events. Er worden 4
AmuseeVous à la minutes per jaar georganiseerd die telkens worden
afgesloten met een publiek moment.

 Voor meer info: annouk@mooss.org
 MORNING GLORY SESSIE
Als expert in jongerencommunciatie en -participatie, is het één van
AmseeVous' doelstellingen om deze expertise te delen. Dit doen
we in ons vast aanbod via de Morning Glory’s: eerst een ontbijt en
nadien een stimulerende workshop om de werkdag vol inspiratie te
kunnen beginnen.
De Morning Glory's worden georganiseerd i.s.m. Publiek Centraal.
De data en thema's worden bekend gemaakt via de site van
AmuseeVous.

 Meer info op www.amuseevous.be
 OPLEIDING JONGERENCOMMUNICATIE
Een opleiding door AmuseeVous is veel meer dan zomaar een
opleiding. We besteden bijzonder veel aandacht aan de nazorg.
Naast een workshop, krijg je immers ook coaching. Zo volgen en
coachen we alle deelnemers in de weken tussen de trainingssessies.
Heb je specifieke vragen i.v.m. jongerencommunicatie en wil je hierin
intensief begeleid worden? Dan is deze opleiding iets voor jou!
De opleiding gaat telkens in het najaar door en wordt georganiseerd
i.s.m. Publiek Centraal. De data worden bekend gemaakt via de site
van AmuseeVous.

 Meer info op www.amuseevous.be

www.mooss.org

 DE KOTROUTE
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Naast workshops, vormingen, omkaderingsprojecten, participatieprojecten en onze kunstjeugdbeweging BAZART schreven we ook
een aantal publicaties.

 MUSÉE MAISON
Een boek vol hedendaagse kunstwerken en
bijpassende doe-het-zelf-opdrachten voor jonge
kunstenaars! Te bestellen via info@mooss.org of
via uw boekhandel.
PRIJS €14,95
ISBN 978-90-5856-499-3

 KUNST- EN ERFGOEDEDUCATIE:

THEORIE EN PRAKTIJK
Sinds het begin van de jaren tachtig timmeren
we bij Mooss aan een grondig onderbouwde
methodiek, die in dit boek wordt uiteengezet.
Te bestellen via www.acco.be of via uw boekhandel.
PRIJS €30
ISBN 9789033489389

 KUNST OVER PUBLIEK
Mooss vroeg 12 kunstenaars uit verschillende
artistieke disciplines naar hun visie op het
publiek en we bundelden hun meningen in dit
boek. Te bestellen via info@mooss.org.
PRIJS €20
ISBN 9789081829410

 TOUCH & GO, SUPERVLIEG
In deze publicatie landen we heel even (Touch)
om te reflecteren over de noodzaak van het
kinderkunstenfestival SuperVlieg, maar stijgen
we meteen weer op (&Go) met een praktische
handleiding voor SuperVlieg-doe-het-zelvers.
PRIJS Gratis te bestellen via www.supervlieg.be
ISBN 978-90-818294-0-3

www.mooss.org

PUBLICATIES
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AMBER VANSINTJAN
Stafmedewerker BAZART
amber@mooss.org

ANNOUK BREBELS
Coördinator AmuseeVous
annouk@mooss.org

CHRISTINE SMEETS
Verantwoordelijke financiën
christine@mooss.org

DAFNE MAES
Verantwoordelijke dans
dafne@mooss.org

www.mooss.org

WIE IS WIE

CHRIS FERKET
Verantwoordelijke visuele kunsten & erfgoed
chris@mooss.org
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HELEEN DE GRANDE
Verantwoordelijke communicatie
& planning vrijetijdsprojecten
heleen@mooss.org

JEROEN DELAET
Verantwoordelijke planning BAZART
jeroen@mooss.org

JONAS VAN ESCH
Operationeel coördinator
jonas@mooss.org

KARLIJN DE ROOIJ
Verantwoordelijke theater
karlijn@mooss.org

KRIS WOUTERS
Verantwoordelijke logistiek
kris@mooss.org
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JOLIJN VANNOPPEN
Medewerker BAZART: communicatie,
werving & inclusie
jolijn@mooss.org

KRYSZTOFF DORION
Grafisch vormgever
krysztoff@mooss.org

MARIA WILKEN-KEEVE
Verantwoordelijke beeldende kunsten
maria@mooss.org

www.mooss.org

www.mooss.org

JOËLLE CLAES
Verantwoordelijke planning schoolprojecten
joelle@mooss.org
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PIETER NEVEJANS
Stafmedewerker workshops & vorming
pieter@mooss.org

www.mooss.org

ROSANNE HULSBOSCH
Verantwoordelijke vorming BAZART
rosanne@mooss.org

150

SARAH GALLASZ
Verantwoordelijke musea & erfgoed
sarah@mooss.org

SILKE LEENEN
Project- en communicatiemedewerker
AmuseeVous
silke@mooss.org

SIMON MAHIEU
Verantwoordelijke muziek
simon@mooss.org

STEFAAN VANDELACLUZE
Algemeen coördinator
stefaan@mooss.org

WIEN BOGAERT
Verantwoordelijke audiovisuele kunsten
wien@mooss.org

www.mooss.org

MARIJKE VAN EECKHAUT
Verantwoordelijke methodiek
marijke@mooss.org
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€ 145

€ 165

€ 165

2 dagdelen

€ 135

€ 135

€ 140

€ 140

Vanaf 3 dagdelen

€ 130

€ 130

€ 135

€ 135

VOORBEREIDING
VOOR WORKSHOPS
OP MAAT
Per dagdeel

NIET-JEUGDWERK
vorming

JEUGDWERK
vorming voor begeleiders

€ 145

NIET-JEUGDWERK
workshops

JEUGDWERK
workshops

1 dagdeel (3 uur)

JEUGDWERK

NIET-JEUGDWERK

€ 115

€ 115

Voor bepaalde workshops is er ook een materiaalkost van maximum €40,
afhankelijk van het gebruikte materiaal. Op de website www.mooss.org staat
bij elke workshop de specifieke materiaalprijs.
Voor deze workshops geldt een andere prijs:
 AANBOUWCONSTRUCTIE: 350€, inclusief materiaal

 MUZIEKMOBIEL: 250€, andere formules op aanvraag

 MOOSSDOOSS: 30€ huurprijs/week, exclusief begeleiding

Voor de meest actuele prijzen verwijzen we graag naar www.mooss.org.
Voor extra inlichtingen, contacteer ons via info@mooss.org of 016 65 94 65.

www.mooss.org

PRIJZEN

PRIJZEN PER
BEGONNEN
DAGDEEL
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vzw

Vaartkom 4
3000 Leuven
T +32 (0)16 65 94 65
Vormgeving & Illustraties : TEssA Colyn | plumo.be
Met de steun van de Vlaamse overheid

www.mooss.org
info@mooss.org

v.u. Stefaan Vandelacluze | Vaartkom 4 | 3000 Leuven

MOOSS | WORKSHOPS & VORMINGEN
vzw

