
Op donderdag 2 april is het zover! Dan organiseren we De Dag Van 8. Een speciaal

cultuurfestival waar we het samen gaan hebben over cultuureducatie. We gaan in gesprek

over wat cultuureducatie voor jou betekent én wat je hoopt dat je in de toekomst mag leren.

Er zijn prikkelende workshops, toffe optredens en je kunt aan de slag gaan met interactieve

kunstwerken!

De Dag Van 8
Alles over het programma!

Hoe ziet de dag eruit?

11.00 uur 11.30 uur 12.00 uur 12.30 uur 09.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 13.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 15.30 uur 

Kunstcadeau - Peerke Malschaert i.s.m. Yelena Schmitz, Ruben van Asselt en Eva Malschaert

Contravision - Sjef van Beers

Dialoogtafels - Kunstloc Brabant

Atelier van Artemis - Theater Artemis en beeldend kunstenaar Wessel Verrijt

Oscar Kocken

Max de Beijer en Zeno

Erfgoed Brabant

Mijn naam

De Stilte

Workshop rap - Zeno

De mobiele drukkerij  - Studio Zeedauw

philharmonie zuidnederland

Casper de Jong

Erfgoed Brabant

Luan Beleshkaj

Nina June

Afsluiting

Theater 

Artemis

Borrel

Diverse kunstinterventies - Studenten Fontys Academie Beeldende Vorming & ArtCoDe

Razende reporters - Karin van Spaandonk e.a.

10.00 uur 

Opening

Theater 

Artemis

Inloop Lunch

 

Vanaf 09.30 uur ben je welkom in de Hall of Fame in Tilburg. Dit is een eigenwijze

cultuurfabriek waar van alles te beleven valt. Je vindt er vooral urban sports en cultuur. Er zijn

een skatepark, een foyer, een concertzaal en nog veel meer spannende ruimtes te

ontdekken.

 

Om 10.00 uur start de dag met een spectaculaire opening van Theater Artemis. Na de

opening mag je, samen met je leraar, je eigen programma samenstellen. Rond 15.00 uur is

het programma afgelopen.

Meer weten?

Heb je nog vragen over wat je op De Dag Van 8 allemaal kunt doen? 

Mail naar dagvan8@kunstlocbrabant.nl. 

Tot 2 april!



De mobiele drukkerij - Studio
Zeedauw
Wat vind jij nu eigenlijk van
cultuureducatie? Bij deze mobiele
drukkerij kun je je eigen bericht
'twitteren', alleen maak je hem hier
op een echte drukpers!
 
Atelier van Artemis
”KUNST!…, CULTUUR!…, ERFGOED!…”
roept het Orakel. Hij denkt alleen
nog maar na en eet uit frustratie
alleen nog maar poffertjes. Het
Orakel zoekt hulp bij de Wijzen uit
Groep 8. Ben jij een van die Wijzen?
 
Dialoogtafels - Kunstloc Brabant
Heb je een idee dat je wilt delen? Of
wil je ervaringen uitwisselen? Bij de
tafels van Kunstloc ga je in gesprek
met je leraar, een andere leerling,
een andere leraar – met wie je maar
wilt!

Mijn naam - Marcelle Hilgers en
Patrice Matthee
Deze workshop gaat over jou! Wie
ben jij nu eigenlijk? En hoe kijk je
naar de wereld om je heen? Wat is
jouw eigen verhaal? Je ontdekt wat
‘jouw naam’ nu eigenlijk betekent.
 
De Zachte Atlas - Erfgoed Brabant
(ook in de middag)
Bij de workshop van Erfgoed
Brabant ga je op onderzoek uit,
door ervaringen en herinneringen
over cultuureducatie vast te leggen.
Want ook dat is erfgoed!

De hele dag door

Kunstcadeau - Peerke Malschaert e.a.
Luister in een zelfgebouwd kamp naar
verhalen. En je voelt er ook van alles!
Alsof je even alleen op de wereld bent.
 
Contravision - Sjef van Beers
Als je een van de bijzondere maskers van
Sjef opzet, zie je wat iemand anders ziet
met een masker op. Oftewel – alles is
even omgedraaid. Durf jij het aan om
naar jezelf en naar een ander te kijken?
 
Razende reporter - Karin van Spaandonk
Karin loopt de hele dag rond om
verhalen op te halen. Ze raast door de
dag heen. Als je haar iets wilt vertellen,
zoek haar dan vooral op.

Tijdens De Dag Van 8 kun je de hele dag door naar verschillende activiteiten. Je
kunt hier even kijken, meedoen, weer weggaan, toch langer blijven óf later weer
terugkomen. De volgende activiteiten zijn er te beleven:

Ochtendprogramma

Naast dat je in de ochtend de activiteiten kunt kiezen die er de hele dag zijn, kun je
ook kiezen voor een activiteit waar je langer aan meedoet/naar luistert. 
 
De volgende activiteiten beginnen om 10.30 uur:

Max de Beijer en Zeno
Ken je Zeno al? Hij vertelt je over hoe het
is om een rapper te zijn en zingt een van
zijn toffe songs. Zijn manager Max vertelt
je daarbij hoe hij talent herkent.
 
Oscar Kocken
Oscar vindt het leuk om verhalen die nog
niet bekend zijn te vertellen. Hij gaat in
zijn lezing op zoek naar die nieuwe
verhalen. Wil jij jouw verhaal met hem
delen?

De volgende activiteit
begint om 11.00 uur:
 
1-2tje – de Stilte
Nog nooit zat je zo dicht met je neus
bovenop een dans tussen twee
mensen! Nadat de dansers klaar
zijn, ga je zelf ook nog aan de slag
in een workshop.

De volgende activiteit begint om 
11.15 uur:
 
Workshop Rap - Zeno
Heb jij talent voor rappen? Of lijkt je het
gewoon leuk om eens te doen? Tijdens
zijn workshop daagt rapper Zeno je uit je
talent te ontdekken!

Middagprogramma

Naast dat je in de middag de activiteiten kunt kiezen die er de hele dag zijn, kun je
ook kiezen voor een activiteit waar je langer aan meedoet/naar luistert. 
 
De volgende activiteiten beginnen om 13.00 uur:

Samen muziek maken -
philharmonie zuidnederland
Muziek maken is leuk! En samen
muziek maken is nog leuker! In deze
workshop maak je met elkaar een
uniek muziekstuk.
 
Een robot als kunstenaar - Casper
de Jong
Kan een robot creatief zijn? Gaat
een robot in de toekomst jouw
(kunst)lessen geven? Samen gaan
we deze vragen verkennen door te 
ervaren en te doen.
 
 

De Zachte Atlas - Erfgoed Brabant (ook
in de middag)
Bij de workshop van Erfgoed Brabant ga
je op onderzoek uit, door ervaringen en
herinneringen over cultuureducatie vast
te leggen. Want ook dat is erfgoed!
 
Mensen zeggen dingen - Luan Beleshkaj
Hoe ziet de toekomst van taal en
cultuuronderwijs eruit? Maak hiervan een
persoonlijk verhaal van dat inslaat als
een bom! Je gaat dit doen door middel
van ‘Spoken word’: een combinatie van
rap en poëzie.

De Dag Van 8

Lunch

Tussen 12.00 en 13.00 uur kun je lekker lunchen. Wij zorgen voor eten en drinken!
Misschien wil je, samen met je leraar, wel even door de Spoorzone in Tilburg lopen?
Ga je langs bij een van de activiteiten die de hele dag door zijn? Of misschien wil je
wel even niks? Alles mag!

De afsluiting

Om 14.30 uur sluiten we De Dag Van 8 af met een spannende afsluiting van Theater
Artemis. Misschien heb jij daar wel een rol in? Rond 15.00 uur is het tijd om weer naar
school te gaan. We hopen dat je dan een super toffe dag hebt gehad!

Nina June
Nina is een singer-songwriter. Om 14.00
uur zingt ze een van haar mooie nummers
en vertelt meer over haar rol als
zangcoach van Duncan Laurence (die het
Songfestival afgelopen jaar won).


