Den Haag, 12 juni 2018
Culturele Spelen
Theater op het strand en kunstlessen op school
Festival de Betovering vangt dit jaar al aan vóór de herfstvakantie. Kinderen van de Haagse
basisscholen doen op vrijdag 19 oktober mee aan Culturele Spelen, een initiatief dat samen
met Feest aan Zee en CultuurSchakel is genomen.
De Culturele Spelen staan volledig in het teken van kunst, creativiteit en cultuur. Kinderen
kunnen zich laten inspireren, zelf ontdekken en proberen. Scholen die meedoen, vullen de dag
op eigen wijze in. Met:
1. Feest aan Zee: Geen Zee te Hoog.
Honderden kinderen van de groepen 6/7/8 uit alle Haagse wijken spelen onder
artistieke leiding van Willem van Baarssen (van de Wereldband) Geen Zee te Hoog op
het strand. Een voorstelling waarin ze Jacob Pronk helpen om aan het door plastic
vervuilde zeewater, de heilzame, betoverende werking terug te geven. Met boten,
vloggers, dansers en motoren nemen de Haagse kinderen de kick-off van de
Betovering voor hun rekening
2. Het programma Op zoek naar de Betovering, ontwikkeld door CultuurSchakel, (het
Haagse expertisecentrum voor kunsteducatie). Hiermee bereiden kinderen zich, binnen
hun kunsteducatie-lessen op school, voor op hun week Betovering. Ze onderzoeken
hoe zij zelf de Betovering in willen duiken en hoe ze vrienden en ouders overhalen om
met hen mee te gaan.
3. Behulp van een CultuurTreffer.
De school ontwikkelt samen met een culturele organisatie in de buurt een programma.
4. Een eigen cultureel programma.
Tijdens de herfstvakantie (van 19 t/m 27 oktober) heeft Festival de Betovering als vanouds
plaats op ruim vijftig plekken in de stad, zowel binnen als buiten de theaters en culturele
instellingen. Dit jaar is aansluiting gevonden bij Feest aan Zee, en hebben veel activiteiten
plaats met het thema Water.
Zie ook: www.culturelespelen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anita Hofman, publiciteit, info@culturelespelen.nl, 06 82 172 415, of met
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