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Beste lezer,
Voor je ligt het FLEXIBEL AANBOD 2015 & 2016 van
Mooss dat samen met onze vorige brochures VAST
AANBOD en FLEXIBEL AANBOD 2014 & 2015 een
bredere kijk op onze werking geeft. Samen geven deze
DRIE BROCHURES ook een goed beeld van het aanbod
van Mooss in 2015 .
Met ons team proberen we telkens weer een verrassend
interessante dialoog tussen deelnemers/participanten en
kunst/erfgoed tot stand te brengen. Dat doen we door
samen met kinderen, jongeren en hun begeleiders na te
denken over kunst. Door hen in korte of lange trajecten
de bouwstenen van verschillende disciplines te laten
ontdekken. Door nieuwe methodieken te ontwikkelen en
samen met kunstenaars en hun publiek grote en kleine
projecten op te zetten.
Elk jaar bedenken we in aanvulling op het VAST AANBOD
(opgebouwd rond het denken, doen en beleven binnen
verschillende artistieke disciplines en 4 jaar aan te vragen)
daarom voorliggend FLEXIBEL AANBOD . Dit aanbod
gaat 2 jaar mee. Hierdoor zijn er dus steeds brochures
FLEXIBEL AANBOD in omloop. Het aanbod dat je daarin
kan vinden, sluit letterlijk sterk aan bij de kunstproducten
en het erfgoed zelf. Heb je de vorige brochure FLEXIBEL
AANBOD 2014-2015 of ons VAST AANBOD 2014-2017
niet meer? Geen nood, het is te raadplegen op www.
mooss.org en op eenvoudig verzoek kunnen we de
papieren versie opsturen.
Het FLEXIBEL AANBOD (2015-2016) kent drie aparte
focussen. Ten eerste ontwikkelden we vanuit enkele
relevante kunstenaars een aanbod rond TALIGHEID .

Ten tweede vind je het aanbod waar deelnemers en/
of ouders IN EN UIT kunnen lopen, op maat dus voor
grote evenementen en festivals. En ten derde stellen we
ook onze TRIO’S voor: voor de prijs van één workshop
komt er een docent die drie kortere workshop begeleidt:
een nieuwe zeer dynamische formule voor verschillende
leeftijdsgroepen.
Mooss speelt ook in op de actualiteit. We bedenken
geregeld activiteiten die aansluiten bij wat op dat
moment leeft in de kunstwereld. We sturen die via
onze nieuwsbrief regelmatig de wereld in. Dat zijn
workshops en navormingen die nauw aansluiten bij de
kunstactualiteit en slechts een heel korte periode op onze
agenda blijven staan - houd dus je mailbox in de gaten.
Naast navormingen en workshops ontwikkelt Mooss ook
nog veel andere projecten. Wil je hier meer over weten,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of surf
eens naar www.mooss.org. Daar vind je ook een overzicht
van de meeste van onze recente PROJECTEN OP MAAT .
Via hetzelfde kanaal kan je ook MAKKER VAN MOOSS
worden - een absolute aanrader om heel dicht bij onze
organisatie betrokken te worden.
We wensen je met voorliggend aanbod alvast veel
inspiratie en hopen je snel te mogen ontmoeten op één
van onze activiteiten!
Met kunsteducatieve groeten,
Mooss vzw.

WIL JIJ
ONZE
MAKKER
ZIJN?

Nu je op het punt staat deze brochure te lezen,
mag je daarna wel zeggen dat je Mooss vzw kent.
Maar misschien wil je wel meer zijn dan een kennis
… misschien wil je wel vriend van Mooss worden,
of nog beter: een échte Makker van Mooss.
Dit is op 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 durven eerlijk zijn tegen
ons. Die ons feedback 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, sneak previews, 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
vicky@mooss.org en krijg er een echte vriend bij.
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FLEXIBEL AANBOD
WORKSHOP TAAL
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 MUSEE MAISON | NAVORMING VOOR BEGELEIDERS
 PRIETPRAAT
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De activiteiten hieronder, hebben allemaal een link met
taal. Dit hebben we heel breed geïnterpreteerd. Taal is een
communicatiemiddel, maar het is voor ons veel meer dan het
dagelijkse praten en schrijven.
Naast taalvaardigheid, gaat het voor ons meer algemeen over
‘taligheid’. Zo kan het ook net het ontbreken van een taal zijn, dat
een kunstenaar inspireert. Of het mooie van een universele taal.
DEZE WORKSHOPS DUREN TELKENS 1 DAGDEEL VAN DRIE UUR

www.mooss.org

(EN SOMS KAN DIT OOK ALS MEERDAAGSE AANGEVRAAGD WORDEN)
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP TAAL

 KOMIEKE COLLAGES
 BEELD | 9 TOT 15 JAAR
Zeg, heb jij die lamp vervangen
door een echte peer?
Ja.
Ze geeft wel geen licht.
Nee.
En binnenkort gaat
dat rotten.
‘‘‘‘‘‘‘‘Allicht. Maar het ziet
er wel grappig uit.
Je maakt in deze workshop kennis met het beeldende werk van Sarah
Illenberger. Zij combineert objecten die niets met elkaar te maken
hebben, tot nieuwe, verrassende en grappige beelden en collages.
Door tekst toe te voegen (vb een titel), geef je ook betekenis aan je
eigen werk.

16

www.mooss.org

www.mooss.org

 Materiaal: €10
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP TAAL

 GAZET-GEZANG
 MUZIEK | 6 TOT 15 JAAR

 SPEECHEN IN SPANDEX
 DANS | 12 TOT 15 JAAR

2 eieren, mosterd bij, dan twee
lepels azijn, en olie. Mixen maar.

Ik ga een speech geven.
Luister je even?

Klinkt als mayonaise maken!
Misschien. Maar kan ook
klinken als The A-Team.

Graag. Begin maar.
Ahum. Geachte geachten,
ik heb de eer en het genoe ...

Nu ben je me kwijt.

Dat ken ik. Maar wat doet
die mayonaise daar bij?
Gewoon. In plaats van ‘ta ta taa’ te zingen,
zing je ‘2 ei-e-ren, mosterd bij ...
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

 Materiaal: €40
 Kan als meerdaagse
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Maar, daar ging mijn
speech net over.
Over stil staan?
Nee, over spreken en
dansen tegelijkertijd.

In haar voorstelling ‘It’s going to get worse and worse, my friend’ van
Lisbeth Gruwez, zetten de danseres bepaalde stukken tekst om in
dans. Je gaat in deze workshop ook aan de slag met stukken tekst en
taal, en zoekt de link met de danstaal. Die is soms veel dichter dan je
denkt!”

 Kan als meerdaagse

www.mooss.org

Je kent die tune toch?
Die van “ta tata taaaa, ta ta taaaa”.

Zeg, sta eens stil. Zo begrijp
ik er niets van als je zo rond hupt!
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP TAAL

 GEFILMD GEDICHT
 AV | 6 TOT 12 JAAR
Ceci n’est pas une pipe.
Nee. En ook geen appel, bolhoed of geen hond.
Waarom staat dat er allemaal niet bij?
Van mij mag je het er bij schrijven.
Maar dan moet je alles opschrijven wat het niet is.
Echt alles? Da’s wel heel veel...
Ja. Heel veel. Maar euh... neem gewoon
een foto van een woordenboek.
En dan?
En dan? Dan plak je die foto onder dat schilderij.
Ceci n’est pas alle woorden van dit woordenboek.
Veel beeldende kunstenaars combineren beeld en tekst. Denk maar
aan Marcel Broodthaers, René Magritte of John Baldessari. In deze
workshop maak je foto’s van prenten en/of tekst uit kinderboeken
en kunstwerken. Die combineer je tot nieuwe gehelen van beeld en
tekst. Als je die foto’s na elkaar laat zien, krijg je een poëzie-film.

www.mooss.org

 Materiaal: €40
 Ook als meerdaagse
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP TAAL

 MUSEE MAISON NAVORMING VOOR BEGELEIDERS
 ERFGOED | VANAF 18 JAAR
Hedendaagse kunst,
daar snap ik echt niets van.
Hoezo? Daar is toch
niets moeilijks aan?
Ha nee? Ofwel ziet het er
uit als een kleutertekening,
ofwel stelt het niets voor!
Wacht, wacht. Zo moet je
dat niet bekijken. Je moet
zorgen dat je het idee snapt.
Maar ik zie toch wat ik zie?
Ja. En het helpt als je weet
hoe dat er komt. Vaak heel
eenvoudig, eigenlijk.
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?
(voor meer info over het boek, blader naar pag. 69 in deze brochure.)
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 al iets
minder jong bent) mee kan doen met hedendaagse kunst.

 PRIETPRAAT
 THEATER | 6 TOT 15 JAAR
Hoi. Ik fleub zomaar
eventjes schiefel.
Dat kan ik wel zien.
Je kabotel is helemaal robbig.
Ja. Jammer. Ik wou nochtans
graag een humper verstiekelen.
Echt? Oh, dat had
ik wel willen zien!
Tja, volgende keer, als ik weer
helemaal zunkerig ben, dan
pluigel ik helemaal karienk!
Snobbel! Ik kijk er naar uit.
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.”

 €10
 max. 1 dag
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www.mooss.org

www.mooss.org

 Materiaal: €40 (inclusief 1 exemplaar van het boek ‘Musée Maison’)
 max. 1 dag
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28.
29.
31.

www.mooss.org

FLEXIBEL AANBOD
WORKSHOP IN- EN UITLOOP

 MUSEE MAISON
 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 RECHT NAAR DE RUIMTE

25

Omdat niet elke situatie zich leent voor een vaste workshop met een
vast publiek gedurende een vaste tijd, biedt Mooss ook formules aan
waarbij je zelf kiest wanneer je mee komt doen, en hoe lang je dat wil.
Tijdens Supervliegfestivals, stadsfeesten of buitenspeeldagen, kan
je dus een in- en uitloopformule (met begeleider) vragen. Zo kan
iedereen, ongeacht het moment ze er bij komen, dadelijk deelnemen.
In sommige gevallen is er extra hulp nodig.

www.mooss.org

DEZE ACTIVITEITEN WORDEN PER DAGDEEL VAN 3U INGERICHT
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP IN- EN UITLOOP

 MUSEE MAISON
 ERFGOED, MULTIDISCIPLINAIR | 6 TOT 9 JAAR & GEZINNEN
Gaan we nu naar
het museum?

Pas op! Je zit op die kapstok!
Lap, nu is die helemaal geplooid...
Ik moet mijn kamer
nog opruimen.

Maar wanneer gaan
we dan naar het museum?

Kalm! Het museum
komt wel naar hier.
Met het boek Musée Maison (een boek van Mooss, uitgegeven
bij Stichting Kunstboek, voor meer info over het boek, blader
naar pag. 69 in deze brochure.), krijg je een heel museum in
pocketformaat. En niet alleen dat: zowel in het boek als in de koffers
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, en anders vind je het in de koffers.

 Materiaal: €40 (inclusief 1 exemplaar van het boek ‘Musée Maison’)

Hier, een stok. We zetten
die vast op die plank.
Cool! Mijn kussen wordt een wolk.
Een zwarte wolk, maar dat kan ook. Toch?
Je start met een lege ‘mast’. Met metalen kleerhangers bouw je een
hele constructie, die je met allerlei materiaal kan aankleden. Door
tekst en tegenstellingen toe te voegen, maak je, samen met andere
deelnemers, je 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!”

 Materiaal: €250 (inclusief materiaal en begeleider (de constructie blijft staan))
 Ook als meerdaagse

www.mooss.org

IK WIL NAAR HET MU...

www.mooss.org

Oeps. Maar wacht, nu ziet die er
wel grappig uit. Precies een vlag.
He ja! Maar waar is
de vlaggenmast dan?

Goh, en ik moet nog aan
die soep beginnen...

28

 CURIEUZE CONSTRUCTIE
 BEELDENDE KUNSTEN | 6 TOT 12 JAAR & GEZINNEN
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FLEXIBEL AANBOD // WORKSHOP IN- EN UITLOOP

 RECHT NAAR DE RUIMTE
 PODIUMKUNSTEN | 6 TOT 12 JAAR & GEZINNEN
Ik ga naar de maan.
Tot morgen!
Wacht! je boterhammen.
Oh ja. En kan je ook dat
boek daar meebrengen?
Ga je lezen onderweg?
Zot! Daar heb ik geen tijd voor! Maar ik lees
het voor aan de ruimtemannetjes. Het is mijn
lievelingsboek en ik wil het hen leren kennen.
Tijdens deze workshop denk je na wat jij wil tonen of laten horen aan
iedereen die na jou komt. Of aan wezens in de ruimte. Je maakt een
filmpje waarin je een stukje van je favoriete film naspeelt, je neemt je
beste mop op, je toont je strakste dansmoves, ...
In de jaren 70 werden ‘gouden platen’ meegestuurd met ruimtetuigen,
om ons en onze cultuur kenbaar te maken aan buitenaardse wezens.
Je maakt je eigen versie en stuurt die de (web)ruimte in.

www.mooss.org

 Materiaal: €40
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FLEXIBEL AANBOD
WORKSHOP TRIO’S

33

Soms is een dagdeel van 3u te lang voor wat je zoekt. Daarom
hebben we de ‘trio-formule’ bedacht: Deze workshops duren telkens
50 minuten. Een kort, intens moment waarbij je als deelnemer kennis
maakt met een kunstenaar of kunstproduct en daar een uitdagende
workshop rond krijgt.
Per discipline is er een trio van workshops. Elke workshop duurt een
klein uurtje, maar je kan ze ook alle 3 samen aanvragen. Dan kom
je aan 1 dagdeel van 3u, waar je verschillende leeftijden (of telkens
dezelfde leeftijd) iets kan aanbieden. Je kan ook 3 keer dezelfde korte
workshop aanvragen.

www.mooss.org

We hebben er voor gezorgd dat elk trio (binnen één discipline)
door dezelfde docent gegeven kan worden. Zo kan je dus 3 korte
workshops aanbieden aan een verschillend publiek, zonder dat er extra
verplaatsingsonkosten of docentkosten zijn. De materiaalkosten zijn
steeds per dagdeel, dus je betaalt voor een trio van workshops slechts
1x materiaalkosten.

35

FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 SPIEGELS SPOTTEN
 AV | 6 TOT 12 JAAR
Er is een nieuwe kast in de badkamer!
Met van die spiegeldeurtjes!
Handig. Dan kan je tenminste
je haar mooi kammen.
Ja, maar ook nog ...
En je ziet ook of er nog
tandpasta aan je mond hangt.
Dus als je die deurtjes
open zet naar elkaar, dan ...
Of als je kleren wel goed zitten.
Dan zie je jezelf honderdmiljoen keer.
Huh? Dat moet ik eens proberen!
Foto’s maken in spiegels en spiegelende materialen. Dat is wat je
onderzoekt in deze workshop. Al sedert het begin van de fotografie
is dat een uitdaging van vele fotografen zoals Vivian Maier. En nu ook
van jou: hoe kom je zelf best in beeld? Of hoe kom je helemaal niet in
beeld? Waar zit het licht? En wat is nu ook alweer links en rechts?”

www.mooss.org

 Materiaal: €40 voor audiovisuele trio-formule
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

BEELDEN

We moesten op de foto
met de hele klas.

Dat zijn altijd zo’n saaie foto’s.
Een bakstenen muur als achtergrond,
en niemand lacht.
Hm. Misschien zou iedereen een
worteltje in zijn oor moeten stoppen?
En allemaal op een schommel
in het klaslokaal, of in een kerk.
Met dierenpakken aan. Dat zou
inderdaad een leukere foto worden!
De Britse fotograaf Tim Walker heeft heel veel foto’s gemaakt die
er heel bevreemdend uit zien. Mensen of groepen mensen in een
bizarre omgeving, precies sprookjes (maar dan rare). Hij gebruikt
geen photoshop, maar maakt het hele beeld zelf.

www.mooss.org

STOPPEN

Kijk, mijn schilderij is af!
Wat vind je er van?
Vind je dat niet leuk?

38

 STAPPEN EN
 AV | 9 TOT 12 JAAR

Maar dat is de woonkamer!
Wel een grote tafel precies.
Oei. Dat was niet de bedoeling.
Da’s toch niet erg! Het is net
een beetje grappig. Hoe zou
het zijn aan zo’n hoge tafel?
Dan kon je rechtstaand eten.
Of een kamp bouwen er onder.
Ja! Was je tekening maar echt...
Robin Rhode maakt foto’s waarbij hij echte mensen/voorwerpen
integreert in bestaande tekeningen. Dat zorgt voor speciale effecten
en gekke beelden.

Dit is ook wat je in deze workshop doet. Je maakt foto’s van (groepen)
mensen, maar je creëert er ook de hele setting rond.

Je maakt een stop-motion filmpje (dat is een filmpje dat uit allemaal
losse foto’s bestaat die snel na elkaar komen) waarbij je zelf in
beeld komt in een getekend decor. Dat levert vaak heel bizarre en
verrassende foto’s en filmpjes op!

 Materiaal: €40 voor audiovisuele trio-formule

 Materiaal: €40 voor audiovisuele trio-formule
www.mooss.org

 BEVREEMDENDE
 AV | 6 TOT 12 JAAR
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 GERECYCLEERD GEZICHT
 BEELD | 4 TOT 9 JAAR & GEZINNEN
Niet binnen komen! Ik heb net
de doos met knopen laten vallen.
Laat zien!
Kijk uit waar je stapt hé. Maak ze
niet stuk, dan raap ik ze snel op.
Wacht even. Dit lijkt precies op die filmster.
Daar zijn de ogen, en hier zijn mond.
Oh ja. En als ik deze knoopjes er bij leg,
dan wordt dat zijn piekjeshaar.
Zou ik jouw gezicht ook kunnen
maken? En jij het mijne?
Net zoals de Britse kunstenares Jane Perkins, recycleer je allerlei
spulletjes die je rondom vindt. Daarmee maak je gezichten. Je kan
eerst een stuk schilderen en daarna aanvullen met alles wat je vond.
Ook gezichten van bekende kunstwerken (vb Mona Lisa) kan je zo
proberen te reconstrueren.

www.mooss.org

 Materiaal: €40 voor beeldende trio-formule
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 MUZIKAAL MAATPAK
 BEELD | 6 TOT 12 JAAR

 PAKKEND PAPIER
 BEELD | 9 TOT 15 JAAR
Zet jij vanavond het papier buiten?
Nee.

Mijn nieuwe schoenen
piepen als ik wandel.

Euh... Asjeblieft?

Hm. Als ik die nu eens aan deed, met
mijn schoenen. Dan maak ik muziek!

Nee.
Maar het is een oneven week,
dan is het toch jouw beurt?
Dat hebben we afgesproken!

O ja!, en ik maak een trui
van bollekesplastiek.
En een helm met lepels aan,
die tegen elkaar tingelen.

Ik doe het niet.
Ik heb het nodig.
Waarvoor dan wel?
Weet ik nog niet. Ik verzin
er wel iets mee. Vouwen en
plakken, bouwen en maken.

Cool, een orkest-kostuum.
Of nee, een kostuum-orkest!
Nick Cave is een beeldhouwer en performance artist (ook een zanger.
Maar dat is een andere Nick Cave) die mode en dans combineert,
vaak nog met een muzikaal aspect. Zo ontwerpt hij ‘soundsuits’:
kostuums die er niet alleen goed uit zien, maar waar je ook geluiden
mee maakt als je er mee beweegt.
Dit doe jij ook: verschillende materialen geluid laten maken, en
daarmee een kostuum maken. Eindig je met een kleurrijke optocht?

www.mooss.org

 Materiaal: €40 voor beeldende trio-formule
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Ok. Maar jij ruimt op!
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.

 Materiaal: €40 voor beeldende trio-formule

www.mooss.org

Da’s toch niet erg; ik heb zelfs een
broek die geluid maakt als ik stap.

43

LIJV

EN

FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 LIJVEN EN LIJNEN
 DANS | 6 TOT 12 JAAR
Kijk eens naar deze cirkel.

Hoe zou je dansen als
een ronde en rode cirkel?
Zwierig. En vloeiend.
Tot ik een rood hoofd heb.
En kijk eens naar het raam.
Kan je ook dansen als het raam?
Als je mee doet wel. Dan ben
ik de ene kant, en jij de andere.
In de voorstelling ‘Raaklijnen’ zoekt Katrien Oosterlinck naar de
raaklijnen tussen mensen onderling, en tussen mens en ruimte.
Waar en waarom ga je ergens staan en wat doe je daar precies?
Dit is wat je op een speelse manier ontdekt tijdens deze workshop.
Je reageert op vormen en mensen rond je heen.

 Materiaal: €10 voor trio-formule dans

www.mooss.org

LIJNEN

&

Ik zie ze. Rond en rood.
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 PAPIEREN PASJES
 DANS | 6 TOT 9 JAAR & GEZINNEN

 MOVEKES-MIX
 DANS | 9 TOT 15 JAAR

Wanneer ga je nu eindelijk die
kartonnen dozen opruimen?

Wat ben je aan het doen?
Kijk eens goed.

Maar misschien kunnen we
er ooit nog iets mee doen...

Dansen?
Ja, tuurlijk. maar wat?
Het is een quiz.

Is dat zo? Vertel mij
dan maar eens wat!
Goh... we kunnen er een
toren mee bouwen. Of een
parcours, of een stadsplan.

Euh... De sirtaki?
Of nee, het is ballet!

Volgende vraag!
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!

www.mooss.org

 Materiaal: €10 voor trio-formule dans
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Wat zijn we daar mee.
Da’s nog meer rommel!
Maar nee. Da’s om te dansen!
In die stad, rond die toren, vanalles!
Net zoals in het filmpje “Loods 7” van Cacao Bleu, bouw je met
papier en karton je eigen wereld. Groot of klein, wat je wil. En dan
mag je dansen. Improviseren in je eigen wereld. Misschien moet
je nog een stuk bij bouwen. Of afbreken. Maar dat kan allemaal.
Het is jouw wereld. Het is jouw dans.

 Materiaal: €10 voor trio-formule dans
www.mooss.org

Klopt. Het Zwanenmeer.
Een half punt.
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 MUZIEK VAN MONDRIAAN
 MUZIEK | 4 TOT 6 JAAR
Ken jij Mondriaan?
Tuurlijk. Da’s die voetballer die
4 goals maakte op het WK!
Nee, ik bedoel Mòndriaan.
Ah ja, dat is dat heel
zoete fruit, dan.
Maar nee, Mon-dri-jààn.
Even denken. Da’s een apensoort.
Of een filosoof. Toch? Niet?
Piet Mondriaan is een schilder die vooral bekend is omwille van zijn
schilderijen met zwarte lijnen en gekleurde vakken.
In deze workshop maak je zelf je Mondriaan (maar dan heel groot
en op de grond) én dat wordt ineens de partituur voor een nieuw en
interactief muziekstuk.

www.mooss.org

 Materiaal: €40 voor trio-formule muziek
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 KELDERKLANK EN
 MUZIEK | 6 TOT 12 JAAR

 STOELENSTOMP
 MUZIEK | 6 TOT 18 JAAR
Snel, snel, een trompet! Een gitaar!
Dat heb ik allemaal
niet bij denk ik.

Oei! Ik word er bang van!

Het mòet een instrument zijn.
Hier, neem mijn stoel maar.
De muzikanten van Stomp spelen ritmes en muziek op alles wat ze
maar vinden. In het stuk/filmpje “Chair” gebruiken ze enkel stoelen
om heel funky ritmes te brengen. Soms is er ook niet meer nodig dan
een banaal, alledaags voorwerp.

Gelukkig staan we hier op het tapijt.
Dat klinkt veel vriendelijker als je stapt.
Als een konijn in de sneeuw.
Als wat zouden we klinken in de garage?
Of in de tuin? Of in het toilet?
Het drumcollectief ‘Wikidrummers’ heeft filmpjes gemaakt waarbij ze
telkens hetzelfde stukje drummen, op een andere locatie. Omdat elke
plek zijn eigen akoestiek heeft, klinkt dat telkens ook heel anders.
Zo krijg je, zonder computers, toch heel speciale effecten!

Je gebruikt bij deze workshop een stoel (of heel veel stoelen) als
muziekinstrument. Of je bouwt er een partituur mee. Bedenk het maar!

Je gaat zelf op zoek naar plaatsen op de locatie, waar geluiden
helemaal anders klinken. De architectuur/natuur bepaalt dus hoe
iets klinkt.

 Materiaal: €40 voor trio-formule muziek

 Materiaal: €40 voor trio-formule muziek

www.mooss.org

Nee, sorry. Je kan wel
zingen, misschien?

www.mooss.org

Daarnet liep er een
reus door de gang.

Niet nodig. Ik was het zelf. Mijn voetstappen
hadden een luide echo. Precies een grote reus.

Maar ik heb een idee voor
een muziekje. Is hier geen
piano? Een doedelzak?

50

GANG-GELUID
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 MAFFE MAFFIA
 THEATER | 9 TOT 18 JAAR
Kijk eens in mijn ogen?
Ok. Maar niet in de
lach schieten dan.
Zorg maar dat je
zelf ernstig blijft!
...
... Hm
Hihi...
Ha! Verloren! Zo kan je nooit bij de
maffia gaan. Daar moet je heel lang
kunnen kijken zonder lachen, denk ik.
Niet erg. Ik word wel detective
en dan achervolg ik jou!
Theater met weinig gesproken tekst, met veel drama en bliksemende
ogen. Je ziet zo de scènes uit maffia-films, of Sherlock die iedereen
indringend aankijkt en traag en nadrukkelijk spreekt.
Je zoekt naar spanning, naar hoe lang een stilte kan duren en toch
boeiend kan zijn. En uiteraard speel je de meest spectaculaire maffiascène ooit!
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www.mooss.org

www.mooss.org

 Materiaal: €10 voor trio-formule theater
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FLEXIBEL AANBOD // TRIO’S

 ONGELOFELIJKE
 THEATER | 9 TOT 15 JAAR

 RARE REDEVOERINGEN
 THEATER | 6 TOT 12 JAAR

ONTMOETINGEN

Kijk, die voeten!

Kameraden!

He ja. Ze zien er
precies verliefd uit.

Heeuij!
Vandaag is het de grote dag!
Heeeeeeuij!

Oh. Die is niet zo vrolijk.
Of heeft iets verkeerds gegeten.
Boeeee!

Daarom: spring allemaal
recht! En zwijg...
B... Huh?
Belangrijke mannen en vrouwen als Obama, Evita Peron, Martin
Luther King en John F. Kennedy hebben door de eeuwen heen hun
boodschap weten te verkondigen aan het grote publiek.
Wat vertel jij aan de wereld, als je de kans kreeg? Meer cola op
school of totale wereldvrede? Door te kijken en luisteren naar grote
speechers (presidenten, wereldleiders maar ook voetbalcoaches of de
directeur van je school) laat je je inspireren tot het maken van je eigen
speech. Laat van je horen!

www.mooss.org
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Benieuwd wat die mensen
tegen elkaar zouden vertellen.
Of hoe ze kijken naar elkaar.
Dat weten we zo.
Dan zien we de hoofden!
In deze workshop gebeurt alles achter een groot paneel. In dat
paneel zitten 3 openingen. Eén daarvan laat je hoofd zien, één je
middel en de derde opening is voor je voeten. Door in te zoomen
op een deel van je lichaam, ontdek je hoe je ook daarmee een
emotie duidelijk kan maken of iets kan vertellen.
In 2 kortfilms laat Bill Viola zijn personages elkaar ontmoeten.
Dat krijg je in slow motion te zien, waardoor je de lichaamstaal
goed kan observeren.

 Materiaal: €10 voor trio-formule theater
www.mooss.org

Wij pikken het niet langer!

 Materiaal: €10 voor trio-formule theater

En nu zien we
alleen een buik.
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www.mooss.org

WAT DOET MOOSS NOG?
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WAT DOET MOOSS NOG?
 PAR64

PAR 64

MUZIEKTHEATERDANS OMKADERING

Samen met toneel-, dans- en muziektheatergezelschappen geeft
Mooss met PAR 64 kinderen en jongeren niet alleen goesting 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.
Mooss werkt hiervoor nauw samen met diverse gezelschappen, zodat
er voor elke productie een omkadering op maat wordt gemaakt.
Meer info op www.mooss.org

 PARTICIPATIE
 BAZART

BAZART
www.kunstjeugdbeweging.be

BAZART is een jeugdbeweging voor kinderen tussen 6 en 15 jaar
waar je speelt met kunst, cultuur en kilo’s plezier! We zoeken,
rennen, bedenken, springen, bouwen, dansen, fantaseren, luisteren,
breken, zingen … met alles wat kunst is. Soms rustig, soms hevig,
alleen of met veel. Soms laten we iets zien, meestal houden we alles
voor onszelf! BAZART is momenteel actief in Leuven, Antwerpen,
Turnhout, Brugge en Brussel. En binnenkort misschien ook in jouw
stad? Contacteer ons! Meer info op www.kunstjeugdbeweging.be

 STUDIO CACTUS
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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
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 PAZ
Publiek Aan Zet (PAZ) wil het publiek nauwer betrekken bij de
kunsten, op een manier waarop kunstinstellingen dat vandaag in hun
werking niet of nauwelijks gerealiseerd krijgen. Door het organiseren
en leren van een ketting van participatieve projecten wil PAZ een
verstrekkende en duurzame verandering teweegbrengen in de
verhouding tussen kunst(instellingen) en publiek en zo ook een meer
divers publiek een kwalitatieve cultuurervaring bieden.
Het pilootproject (2013-2014) van Publiek Aan Zet beoogde het
opzetten, begeleiden en leren van een participatief traject waarin
‘het publiek’ werd uitgenodigd om zelf een tentoonstelling te maken
in M met de Cera-collectie, onder begeleiding van Mooss en M,
en begeleid door onderzoek door de Karel de Grote-Hogeschool.
De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op onze
website. Concreet staken meer dan drie dozijn curatoren, jong en
oud, vier maanden lang hun hoofden bij elkaar. Hun werkgebied:
1 museumzaal in M. De kunstwerken: de collectie van Cera. Het
resultaat: de tentoonstelling DINGES.
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We buigen ons over de vragen: wat valt er het meest op in
theaterland, hoe komen we dat te weten, ...? We gaan ook verder.
We stellen de vraag wat de meerwaarde van een festival zou kunnen
of moeten zijn. Daarna kijken we hoe we dit willen presenteren aan
het grote publiek. Doen we dit door er een voorstelling uit kiezen,
zoals de professionele jury dat doet of zijn er andere manieren om
een impact te hebben op het festival. Een volledig theaterseizoen
lopen we door theaterland om op deze vragen antwoorden te
bieden. Aansluiten bij dit project is nog steeds mogelijk. Jouw
engagement kan beperkt tot heel groot zijn. Aangezien jullie, het
publiek, “aan zet” zijn, bepalen jullie samen hoe het traject er uit zal
zien, waar we samen komen, welke voorstellingen en festivals we
gaan bekijken, ... Er is maar 1 zekerheid: het festival vindt volgend
jaar in september plaats en het gaat door in Brussel (Kaaitheater).
Voor de rest ligt alles open!

www.mooss.org

www.mooss.org

Het tweede project (2014-2015) van Publiek Aan Zet speelt
zich af in de podiumkunsten. Wat gebeurt er als het publiek het
Theaterfestival overneemt? Het Theaterfestival, Mooss, Cera en Kif
Kif gaan het experiment aan en laten het publiek zelf een luik van het
Theaterfestival 2015 organiseren. Het publiek wordt niet alleen jury
maar ook curator, presentator en bemiddelaar van het festival.
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Muzisch vorming is een vak. Bij elke lerarenopleiding zit dit in het
curriculum. Maar muzische werken is wel degelijk iets anders dan
plastische opvoeding. Of blokfluit leren spelen. Of de lessen die
gegeven worden in het DKO.
Vaak organiseert een school een ‘creastage’. Een meerdaagse
waarbij de studenten kennis maken en leren werken met de muzische
domeinen, of ze leren toepassen. Bovendien leren ze elkaar ook
beter kennen, en misschien nog het meest interessant: zichzelf.
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.

 MUST-FORMULES
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,…). In een ideaal traject volgen MUST
1, 2 en 3 elkaar op gedurende 3 academiejaren, maar ze kunnen
uiteraard ook los van elkaar, of door elkaar geprogrammeerd worden.

 MUST 1
Tijdens deze stage maken de studenten kennis met de verschillende
domeinen (beeld, drama, muziek, beweging, media). Binnen elk
domein krijgen ze een workshop op eigen niveau. Daarnaast is er
ruimte voor een keuze-aanbod, of een muzisch spel. Indien gewenst,
maken we ook een terugkoppeling naar de klaspraktijk.

www.mooss.org

MUST 1 kan zowel op de school zelf,
als in een verblijfscentrum (met overnachting).
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 MUST2
Bij deze formule vertrekken we vanuit een kunstproduct (een
tentoonstelling, theater-, dans- of muziekvoorstelling, een film,…) of
een kunstenaar. Vanuit dat product of die persoon, vertrekken we om

binnen de verschillende muzische domeinen (of een selectie daarvan)
te werken, en te verwerken. We geven de didactische kaders mee.
Die helpen om een bestaand kunstproduct te verwerken tot een
(muzische) activiteit.
MUST 2 kan zowel op de school zelf,
als in een verblijfscentrum (met overnachting).

 MUST 3
Tijdens deze stage werken we binnen één of twee muzische domeinen
en verkennen die in de diepte. Dit gebeurt zowel op eigen ervaringsniveau
als op toepassingsniveau. Dit kan leiden tot het maken van lessen of
lessenreeksen binnen dat domein, of tot een toonmoment.
MUST 3 kan zowel op de school zelf,
als in een verblijfscentrum (met overnachting).

 MUST OP MAAT
Allerlei factoren (planning, persoonlijke trajecten, locatie …) maken
het niet altijd makkelijk om een muzische stage te organiseren in een
verblijfscentrum of op de campus. Mooss kan daarom ook een lessenreeks
ontwikkelen, waarin dezelfde (of andere) doelen aan bod komen.
Voorbeelden:
 éénmalige les, aanvullend op een bestaand vak. Inhoud en
aanpak wordt in overleg bepaald. Dit kan op een actieve manier,
maar evenzeer via een didactische les met coaching voor
studenten/lectoren
 een korte lessenreeks binnen één of meerdere domeinen, of over
muzisch of kunsteducatief werken in het algemeen
 een lessenreeks van een semester, waarbij het vak opgenomen is
in het curriculum
 stagebegeleidingen of opvolging van praktijkgroepen
www.mooss.org

 MUZISCHE STAGES
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MOOSS OM TE LEZEN
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PUBLICATIES
De meest recente publicaties kan je vinden op www.mooss.org

 KUNST- EN ERFGOEDEDUCATIE: THEORIE EN PRAKTIJK
Sinds het begin van de jaren tachtig timmeren we bij Mooss aan
een grondig onderbouwde methodiek. We zijn ervan overtuigd
dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de processen die zich
voordoen wanneer kinderen, jongeren en hun begeleiders werken
rond kunst- en erfgoed. Zonder deze kennis kan je wel terugvallen
op praktijkervaring en op systemen die hun deugdelijkheid hebben
bewezen, maar echt vernieuwen is dan heel moeilijk. Als je enkel
weet wat er werkt, maar niet ten volle begrijpt waarom, dan
veroordeel je jezelf tot herhaling. Daarom zijn we nu al toe aan onze
derde methodische uitgave.
De werking van Mooss kende sinds het verschijnen van het vorige
boek een stevige groei in omvang en in diepte. Er kwamen veel
medewerkers bij die ieder hun inzichten en aanpakken meebrachten.
Dat zorgde voor een pittige vernieuwing en ook een duidelijkere
koers van de organisatie. Mooss legt zich nu nog meer dan voorheen
toe op het doorgeven van de passie voor kunst en dit vanuit een
groot geloof in inclusie en constructivisme.
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PRIJS €30 (excl. verzendingskosten),
via www.acco.be of via uw boekhandel.
ISBN 9789033489389

www.mooss.org

www.mooss.org

In het nieuwe boek putten we uitgebreid uit de basisinzichten
van onze grote methodische voorbeelden in de internationale
literatuur. Het werd een verrijkende methodische reis, waardoor de
verschillende puzzelstukjes nog beter in elkaar passen. Marijke Van
Eeckhaut was bereid om voor ons deze puzzeltocht te ondernemen.
Ons boek blijft bestaan uit twee componenten: de theorie en de
praktijk. Nieuw is dat we overal heel duidelijk de linken aangeven
tussen beide.
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 MUSEE MAISON
In het grote ‘Musée Maison’ boek staan 28 tot de verbeelding
sprekende hedendaagse kunstwerken uit de collecties van de musea
S.M.A.K., M HKA, Mu.ZEE en Cera/M Museum Leuven.
Bij elk kunstwerk hoort een leuke doe-het-zelf-opdracht die je thuis,
in de klas of in de jeugdbeweging kan doen.
Door te kijken, fantaseren, fotograferen, filmen, tekenen, schilderen,
knippen, plakken, bouwen, vertellen … maak je kennis met de
wondere wereld van de hedendaagse kunst.
Experimenteer je liever onder begeleiding met hedendaagse kunst?
Mooss bedacht ook een workshop (zie p. 28) en een vorming (zie p. 22)
bij Musée maison!
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PRIJS €14,95
ISBN 978-90-5856-499-3
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 KUNST OVER PUBLIEK
Mooss vroeg 12 kunstenaars uit verschillende artistieke disciplines
naar hun visie op het publiek en bundelde hun meningen in het boek
‘Kunst over Publiek’. De publicatie gunt de lezer niet alleen een blik
achter de artistieke schermen, maar biedt ook een aantal interessante
inzichten.
Zo blijkt dat het onbegrip tussen kunst en publiek steeds minder
speelt tussen kunstenaar en publiek, en in hun betoog reiken de
kunstenaars bouwstenen aan voor betere, mooiere en stevigere
bruggen. Daarmee vormt het boek ook voor de lezer een rijke bron
van inspiratie en een pijler voor een volgende brug.
‘Kunst over publiek’ is uitgegeven ter gelegenheid van de 30ste
verjaardag van Mooss vzw in november 2011.
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PRIJS €20 (excl. verzendingskosten),
bestellen via info@mooss.org of 016 65 94 65
ISBN 9789081829410
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 TOUCH EN GO, SUPERVLIEG
Na het aflopen van het winterse participatieproject Tinteltenen
ontstond in 2007 het idee voor een nieuw feestje, rond een
gloednieuw beestje: SuperVlieg.
SuperVlieg werd geboren in de schoot van Collegagroep
Jeugd en LOCUS en groeide onder de zorgzame handen van
CultuurNet Vlaanderen, Mooss en Artforum uit tot een reeks
volwaardige kinderkunstenfestivals in Vlaanderen en een grootschalig
cultuurproject op gemeentelijk niveau.
SuperVlieg staat anno 2014 niet alleen voor een stevige en
flexibele festivalformule, maar ook voor een netwerk van lokaal
verankerde samenwerkingsverbanden die stuk voor stuk ijveren
voor de inbedding van kinderkunsten en gezinsparticipatie in het
lokaal cultuurbeleid. De lokale actoren vormen immers zelf steeds de
stuwende kracht.
In deze publicatie landen we heel even (Touch) om te reflecteren over
de noodzaak van SuperVlieg, maar stijgen we meteen weer op (& Go)
met een praktische handleiding voor SuperVliegdoe-het-zelvers.
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PRIJS Gratis te bestellen via www.supervlieg.be
ISBN 978-90-818294-0-3
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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
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