PLANNING ACTIVITEITEN
KLIMAGIE: DE KUNST VAN HET VERANDEREN
van 7 AUGUSTUS t /m 5 SEPTEMBER 2021
DATUM

ACTIVITEIT

ORG.

OPMERKINGEN

Woensdag 7 juli

Start open atelier
t/m 23 juli elke dag

Sjaak

Gezamenlijk werken aan de
buitenexpositie. Iedereen die mee wil
helpen en/of iets wil maken, kan hier 7
dagen in week terecht

Zaterdag 17 juli

Start opbouw
buitenexpositie

Sjaak en Ton

De werken krijgen een plek buiten in de tuin

Zaterdag 24 juli

Start opbouw binnen
expositie

Sjaak

Leden kunnen werk inleveren

Zaterdag 7
augustus

Opening KLIMAGIE
(binnen en buitenexpo)
met werk van leden,
inwoners van Voorst e.o.
en de mottopoppetjes van
de kinderen uit Voorst

Sjaak en Ton

Met muziek
De officiële opening is om 15.00 uur.

Workshop Klimagie
gedichten maken

Ton

Deelnemers leren hoe ze Haiku’s, elfjes of
limericks kunnen maken rondom het
onderwerp Klimaat. Publicatie op de website

Zaterdag 21
augustus
20.00-22.00 uur

Muziek- /poëzie avond

Ton en
Hidde

Schrijversavond afgewisseld met muziek /
ballads over het thema milieu. Buiten op ons
terras, tussen onze buitenexpo, vuurkorven,
in zomeravondsfeer

Zondag 22
augustus

Voorbereiding met
deelnemers
kindermodeshow

Trees en
Gerda

Kinderen maken onder begeleiding van Trees
en Gerda kleding voor de modeshow.
Vervolgens oefenen ze met het lopen op
muziek.
Ouders kunnen ook kleding van
afvalmateriaal maken voor hun eigen kind

Workshop zelf verf maken

Ariadne

Deelnemers ervaren: hoe maak je zelf
tempera ( = verf) ? Ze maken verschillende
kleuren volgens oud recept en gebruiken hun
verf in hun schilderwerk. En ervaren: hoe
maak je gebruik van natuurlijke kleurstoffen
in je teken- of schilderwerk?
Dit i.t.t. mlieuvervuilende
acrylaatharsdispersie (acrylverf) en
terpentine (olieverf).
Deelnemers betalen een klein bedrag voor
materiaal.

Vanaf 15.00 uur

Vrijdag 13
augustus
15.30 -17.00 uur
schildersatelier

12.00 – 16.00 uur
schildersatelier

Vrijdag 27
augustus
10.00 – 12.00 uur
En
13.30 – 15.30 uur
schildersatelier

Deze ‘schone’ werken komen te hangen in de
KLIMAGIE expo.

Zondag 29
augustus

Open dag

Sjaak en Ton

Zondag 29
augustus

Kindermodeshow tijdens
de open dag

Trees en
Gerda

3, 4, 5 september

slotweekend

Zoals gebruikelijk met:
Demonstraties leden
Muziek
Presentatie cursussen ed.
Verkoop wensvissen
Modeshow voor kinderen van rest- en
afvalmateriaal.
Max. 20 kinderen. De resultaten worden
geshowd op een echte catwalk ten overstaan
van familie en publiek. Echte ‘speaker’…
Tijdens Klompenfeest

