JONNA VZW
TONEEL & CREA
PROJECTEN 2022

WIL JIJ TONEEL EN CREA NAAR JOUW SCHOOL OF
ORGANISATIE BRENGEN?
WIJ HELPEN GRAAG EEN HANDJE MEE!
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INTRODUCTIE
Wil jij toneel en crea naar jouw school of organisatie brengen? Wij helpen graag
een handje mee! We werken met kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar in
opdracht van onder andere scholen, gemeenschapscentra, musea, bibliotheken,
jeugddiensten, ...
Van kant-en-klare workshops tot trajecten volledig op maat: de mogelijkheden
zijn talrijk! Misschien wil jij:
Een workshop van één namiddag waarin we een 5-minuten voorstelling maken
Een theaterweek waarin we op 5 dagen tijd een voorstelling maken
Een cratieve knutselweek rond recycling, dromen, boeken, ...
...
Kijk op volgende pagina voor een overzicht van de verschillende workshops,
gevolgd door de uitleg van elke workshop. Afsluiten doen we met een handig
lijstje van alle gegevens die je best doorstuurt naar info.jonnavzw@gmail.com
om daarna een offerte in jouw mailbox te krijgen!
MEER OVER JONNA

Toneelschool voor kinderen vanaf 8 jaar: lessen toneel, muziektheater
(musical) en straattheater
Vakantiewerking voor kinderen vanaf 4 jaar: kampjes zonder overnachting
per leeftijdsgroep in verschillende thema's (crea, naaien, toneel en muscial)
Projecten voor scholen en organisaties: we bezorgen een onvergetelijke
workshop(week) rond crea of toneel.

Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele | www.jonnavzw.be | info.jonnavzw@gmail.com
jonnavzw | facebook.com/jonnavzw | youtube.com/jonnatoneelschool
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CREA
DROOMDIEDARIS

We dromen over dromedarissen en over stiekeme
plannetjes. We knutselen toestellen om dromen te vangen
en nachtmerries te verjagen. We maken een slaapmuts en
een knuffel om onze dromen mee te delen. Een week vol
snoezelige knutselwerken en knutselachtige dagdromen.
LETTERTJE PER LETTERTJE

A is van aardbei, die zijn rood en zoet.
B is van beer of billen, die kunnen zacht zijn.
C is van champagne, dat sprankelt.
D is van "dringend tijd om te knutselen".
Letters zijn altijd meer dan het lijkt.
Je kan er een woord mee maken of een heel verhaal.
Beter nog: je kan ze gebruiken als knutselidee!
Z is van Zot van Knutselen.
TORENHOOG

Lage smalle torens of korte dikke. De hoogste toren
ter wereld of de meest bizarre. In sommige torens
wonen mensen. In zelfgemaakte torens, mag je daar
dan ook zelf in wonen?
We bouwen torens in alle vormen en maten met alle
mogelijke materialen. Van karton tot minibaksteentjes. Geplakte torens, torens uit papiermaché, kleurige en blinkende torens, een toren tot aan
het plafond.
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CREA
VOGELS

Tsjilp tsjilp tsjilp, oehoe, tsjiek tsjiek, tsip tsip, tok-tok-tok,
roekoe koe, kraa kraa kraaaa, wiet wietwiet, koekkoek,
fwietfwiet, tjiftjaf, roepieroepie, fiedelwiedelwiet,
kukelekuu!
Vogels, vogels, vogels en nog eens vogels, we kijken naar
vogels met de verrekijker, we tekenen vogels, we knippen
vogels uit, we knutselen vogels, ...
OUDE ROMMEL, NIEUWE DINGEN

We kennen het allemaal. We bewaren vanalles en
verzamelen dozen vol kleine schatten. Maar wat doen we
er mee?
Aha, we maken er nieuwe dingen van! Alle stukken en
brokken die we niet meer kunnen herstellen, maken we
terug tot een nieuw geheel. Of we geven er een nieuw
leven aan. Oude rommel kennen we niet.
Bij ons is (of wordt) alles nieuw en waardevol.
BIBLIOWEEK

Knutselen met BOEKEN
Inspiratie zoeken in BOEKEN
Een BOEK schrijven
Snuffelen in knutselBOEKEN
BOEKEN illustreren
BOEKEN zelf inbinden
Het langste BOEK ter wereld
Voorlezen uit je lievelingsBOEK
Een harmonicaBOEK plooien
Een zelfgemaakt voelBOEK
BAKKEN knutselpret met BOEKEN
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CREA & TONEEL
DE LEEUWENKONING VAN MALI

Sunjata is een verhaal over een West-Afrikaanse held. Een
échte held van lang geleden. Sunjata is zijn naam.
In het begin zag het er nochtans niet goed uit.
Als kind werd hij uitgelachen en belachelijk gemaakt omdat
hij blind is. Later moet hij vluchten en zwerft hij jarenlang
rond in Afrika. Zijn tocht maakt hem echter sterker en
slimmer. Door zijn heldendaden wordt hij een koning. En niet
zomaar één, hij wordt de enige echte leeuwenkoning.
Ook iedereen die komt meedoen, zal merken dat hij/zij een
beetje held is.
NACHT IN HET MUSEUM

Tijdens deze kunstige week laten we ons inspireren
door werken van beeldende kunstenaars.
Misschien vertrekken we vanuit de thema's van een
werk, laten we de kunstwerken tot leven komen, of
bouwen we zelf een museum.
Wie zal het zeggen?
SPRI SPRA SPROOKJE

Voor sprookjes ben je nooit te jong en nooit te oud. Welke
sprookjes kennen we allemaal? Welke willen we nog leren
kennen?
Tijdens deze week gaan we aan de slag met bekende of
minder bekende sprookjes. We klusten ze door elkaar,
geven er onze eigen draai aan of veranderen het einde. We
werken rond sprookjes van dichtbij, of sprookjes uit andere
delen van de wereld.
In ieder geval: een sprookjesachtige week verzekerd!
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CREA & TONEEL
FEEST!

Er zijn veel redenen om een feestje te bouwen. En elke
reden is goed genoeg. Of je nu jarig bent, een goed
rapport hebt, een nieuwe vriend hebt gemaakt of al je
spruitjes hebt opgegeten... De slingers gaan omhoog, de
feesthoedjes op, de taart staat al klaar.
We sluiten de feestelijke week natuurlijk af met een
spetterend... feest!
STRAATJE ZONDER EINDE

"Ik neem vakantie in mijn straat." zingt Johan Verminnen.
En dat gaan wij ook doen. Een week lang gaan we op zoek
naar alle buren van deze straat zonder einde. Zowel de
grijze muizen als de bontgekleurde figuren krijgen een
plaatsje. We laten de leuke buren gezelling koffie drinken
met de minder leuke buren. De huismussen sturen we op
stap met de feestneuzen.
Kortom: we maken een mozaïek van boeiende bewoners.
DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER

Er was eens een keizer die veel met zijn uiterlijk bezig was.
Hij wilde altijd de mooiste kleren, de duurste stoffen. Zijn
kleermakers deden hun best, maar de keizer was nog niet
tevreden. Hij wilde de kleren van "de stof die niet bestaat".
Verschillende kleermakers komen naar zijn kasteel.
Allemaal hebben ze speciale stoffen bij, maar de keizer is
nog steeds niet tevreden. Dan komen er twee kleermakers
naar het hof die verkondigen dat ze een stof hebben die
alleen maar zichtbaar is voor slimme mensen. De keizer is
enthousiast, dus de kleermakers mogen zijn nieuwe kleren
maken. Hoe zullen die eruit zien?
We laten ons inspireren door het sprookje van Hans Andersen.
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TONEEL
SHAKESPEARE'S KONINGSDRAMA'S

Shakespeare is één van de belangrijkste theaterschrijvers uit
de geschiedenis. Hij schreef onder andere prachtige verhalen
over koningen. We laten ons inspireren door één of meerdere
van deze verhalen om zelf op de planken te kruipen. Wat is
rijkdom voor een koning? Wat zijn de mooie kanten van het
koningschap, en wat zijn de minder leuke kantjes? Hoe groot
mag de macht van een koning zijn? En wat blijft er nog van een
koning over als hij zijn kroon afzet?
Theater in koninklijke sferen!
VAN BOEK TOT VOORSTELLING

Tijdens deze theaterweek vertrekken we vanuit een boek om
een theatervoorstelling te maken. Een verhaal lezen in een
boek is niet hetzelfde als een verhaal zien op de planken.
Wat is de essentie van het verhaal? Wat moeten we zeker
vertellen en wat misschien niet? Hoe kunnen we de tekst
omzetten in scènes, in monologen, dialogen, bewegingen,
stiltes? Ons vertrekpunt is een boek, het eindpunt dat valt
nog af te wachten...
STILTE OP DE SET!

De filmwereld spreekt tot je verbeelding. Je droomt van
de roem, de bekendheid. Je fantaseert over het magische
gevoel van op een echte filmset te staan, de camera op
jou gericht. Voor de spiegel in de badkamer zie je het al
helemaal voor je. In de douche oefen je dramatische
monologen. In je dromen is het al realiteit. Je wilt ervoor
gaan. Die wereld zal jouw wereld worden.
Je bent er klaar voor. Drie... twee... één... actie!
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TONEEL
DIT IS BELGISCH

België is natuurlijk meer dan chocolade, bier en frieten.
We laten ons inspireren door Belgische verhalen, helden,
kunstenaars, muziek, schrijvers, ... Een smurf in de
dromerige wereld van Magritte, een heldentocht van
Karel en de Elegast, spelen met de geheimzinnige
maskers van Ensor, een eigen theatertekst opgebouwd
uit Belgische kleinkunstteksten, ...
We kunnen vele richtingen uit. Op het einde zullen we
onze creatie met gepaste Belgische trots presenteren
aan het publiek.
MUSICAL

Heb je nog nooit in een musical meegespeeld, maar kan je niet wachten om het
eens te proberen? Dan ben je meer dan welkom!
Heb je al vaak in musicals meegespeeld, en kan je er niet genoeg van krijgen?
Ook dan ben je meer dan welkom!
Een week om te zingen, te dansen en toneel te spelen tot je erbij neervalt.
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EEN WORKSHOP AANVRAGEN
ZO BOEK JE EEN WORKSHOP

Kies een workshop naar jouw keuze.
Kies een van de thema's uit deze brochure of stel zelf een categorie
(crea, crea & toneel, toneel) en een zelfgekozen thema voor.
Hou rekening met de minimumleeftijd per categorie:
Workshops crea: min. leeftijd van 4 jaar
Workshops toneel en combinatie crea & toneel: min. leeftijd van 8 jaar
Kies de gewenste startdatum en duur (aantal dagen) van je workshop.
Bij meerdaagse workshops werken we toe naar een toonmoment, voor
workshops van één dag is dit niet haalbaar.
Vermeld de leeftijd van de kinderen die de workshop zullen volgen.
Vermeld de (geschatte) grootte van je groep .
We werken met maximaal 16 deelnemers per workshop. Dit aantal is wel
bespreekbaar afhankelijk van het aantal extra begeleiders.
Zet alle informatie op mail naar info.jonnavzw@gmail.com .

Wij maken dan met veel plezier een offerte voor jou op en kijken uit naar onze
samenwerking!

JONNA VZW
Creatieve activiteiten
voor kinderen en jongeren
Aarschotsesteenweg 157
3012 Wilsele
www.jonnavzw.be
info.jonnavzw@gmail.com
jonnavzw
facebook.com/jonnavzw
youtube.com/jonnatoneelschool

