
Molenstraat 23  Geldrop - Tel. 040 - 286 91 19
Meer info & tickets op: www.weeffabriek.nl

CREATIEF
•  Fotografi e voor kinderen (9+ jaar)

•  Tekenen en schilderen atelier (6-11 jaar)

DANS
• Mini-maxi (2-3 jaar)

Samen met een ouder of grootouder op 
dansavontuur!

• Kleuters (4-5 jaar) RAD
Rennen, springen, rollen, draaien, huppelen …… 
Kleuters zitten nooit stil!
Tijdens de les krijgen de kleuters de ruimte om 
samen met de juf op dansavontuur te gaan.

• Dancemix 1 (6-8 jaar) (9-12 jaar)
Het combineren van (klassieke) techniek, 
jazzdance, moderne dans, showdans, latin 
en streetdance. Zo leer je ook verschillende 
muziekstijlen kennen met verschillende accenten 
en tempo’s.

• Klassiek Ballet (6-7 jaar) (8-10 jaar) (9-12 jaar) 
Door gediplomeerde en door de RAD erkende 
docenten.

• Breakdance

• HipHop

KINDERWORKSHOPS GIGA GROEN
Kinderboekenweek oktober 2022 - 5/10, 8/10, 9/10
Schilderen, beeldhouwen, werken met natuurlijke materialen, 
fotografi e, keramiek, dans & textiel en dans & schilderen.

MUZIEK
• Blaasinstrumenten

Dwarsfl uit, klarinet, blokfl uit, saxofoon,
hobo, fagot, trompet, trombone, hoorn

•  Slagwerkinstrumenten
 Drummen, slagwerk

•  Toetsinstrumenten
 Orgel, piano licht / klassiek, keyboard, accordeon

•  Strijkinstrumenten
 Viool, cello, contrabas

•  Tokkelinstrumenten
 Gitaar-akoestisch, gitaar-elektrisch, basgitaar, 
 harp

•  Zang
 Solozang (klassiek, musical en pop),
 stem-vorming, singer-songwriter, kinderkoor

•  Kindercursussen: 
 Kies je instrument, muziekplezier van 0 - 4 jaar

•  Popkoor voor kids

THEATER
•  Theater voor kinderen 8 t/m 12 jaar

Gonnie en Gijsje 
samen op stap

De Os en de Ezel

THEATER
In het programma van de 
Weeffabriek staan leuke 
theatervoorstellingen voor 
kinderen, maar ouders en 
grootouders zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!

WEET JIJ WAT ER ALLEMAAL VOOR JOU 
TE DOEN IS IN DE WEEFFABRIEK?

LEUKE CURSUSSEN
Wat je ook wilt leren, er is genoeg keuze in de Weeffabriek!
Kijk maar eens hieronder! 

30
okt

5-10
okt

10
dec

OPEN DAG

WELKOM!

10 SEPTEMBER

WELKOM!

1010 SEPTEMBERSEPTEMBER
• Gratis muziek, theater

en workshops
• Informatie over cursussen

• Veel gezelligheid

KINDERFILMS
Filmhuis Hofdael verzorgt 
iedere twee maanden 
een leuke kinderfi lm op 
zondagochtend. Compleet 
met ranja en iets lekkers.

28
aug

Als de titels bekend zijn, vind je deze in 
de agenda van onze website en op de 
website van Filmhuis Hofdael.

De volgende data 
voor de kinderfi lm:

16
okt

4
dec


