Maandag

Kinder yoga - Wendy Tick

D

Blije bijtjes »

Nachtlampje maken - Technika-10

6

Sprankelende zonnen »

Huttenbouw en boomklimmen Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers

G

Fladderende vlinders »

Zet je rode neus op en kom samen spelen
Clownerie - Heidi Janssen

Y

Zingen vanuit je hart - Stephanie Lehman

3

Vlierige fluiters »

Reis naar jouw Youtopia - Elke Rabé

4

Gekke geiten »

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage

T

Circus workshop - Mieke Driessen

Vrolijke nootjes »

Dinsdag

Blije bijtjes »
Sprankelende zonnen »
Fladderende vlinders »

Elfjes kijken, elfjes tekenen
Ewout Storm van Leeuwen
Kinder yoga - Wendy Tick
Theater - Naomi Vermeulen
Dans en vier het leven - Ada Knol
Circus workshop - Mieke Driessen

Vlierige fluiters »

Vilt-lab - Astrid Polman
Maak je kermisattractie - Technika-10

Grappige grollen »

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage

Gekke geiten »
Melige mieren »

Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams
Huttenbouw en boomklimmen Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers

9.30 - 11.00
Vrolijke nootjes »
Blije bijtjes »

i
D

4&1
5

T
1

Pauze in
Toeters en
Bellen
F
Pauze in
Zwierezwaai

Dans en vier het leven - Ada Knol

1

Mini dorp van leem - Janka Haga
Vilt-lab - Astrid Polman
Maak je kermisattractie - Technika-10
Huttenbouw en boomklimmen
Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers
Circus workshop - Mieke Driessen

L
7&6
G
5

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage
4

loc

Zingen vanuit je hart - Stephanie Lehman

3

Zet je rode neus op en kom samen spelen
Clownerie - Heidi Janssen

Y

Vilt-lab - Astrid Polman
Maak je kermisattractie - Technika-10
Mini dorp van leem - Janka Haga
Kinder yoga - Wendy Tick

Pauze in
Vrij en Blij

G

loc

i

Fladderende vlinders »

Magisch zwevende pen - Technika-10

6

7&6
L

Pauze in
Toeters en
Bellen
F
Pauze in
Zwierezwaai

Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams

H

Grappige grollen »

Kinder yoga - Wendy Tick

D

Gekke geiten »

Theater: Verbeelding, Verwonderingen
Speelplezier - Naomi Vermeulen

4

Pauze in
Vrij en Blij
N

T

loc
L

Blije bijtjes »

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - Hotske Jagersma

i

Sprankelende zonnen »

Ambacht van Ecolonie, yoghurt en panir
maken - Trudi Verdonk

K

Fladderende vlinders »

Zingen vanuit je hart - Stephanie Lehman

3

F
Pauze in
Zwierezwaai
U

Vlierige fluiters »

Circus workshop - Mieke Driessen

5

Grappige grollen »

Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams

H

Gekke geiten »

Maak een kermisattractie - Technika-10

6

Pauze in
Vrij en Blij
N

1&Y

Reis naar jouw Youtopia - Elke Rabé
Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams

4
1

loc

Mini dorp van leem - Janka Haga

L

Zingen vanuit je hart - Stephanie Lehman

3

Kinder yoga - Wendy Tick

D

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

i

Magisch zwevende pen - Technika-10

6

Theater: Verbeelding, Verwonderingen
Speelplezier - Naomi Vermeulen

4

Huttenbouw en boomklimmen
Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers

G

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage

11.30 - 13.00
Pauze in
Toeters en
Bellen

D

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage

11.30 - 13.00

U

Vlierige fluiters »

Dans en vier het leven - Ada Knol
Clownerie - Heidi Janssen

2

11.30 - 13.00

N

i

Melige mieren »

Mandala maken - Hotske Jagersma

Reis naar jouw Youtopia - Elke Rabé

7&6

Elfjes kijken, elfjes tekenen
Ewout Storm van Leeuwen

Mini dorp van leem - Janka Haga

Pauze in
Vrij en Blij

loc

U

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

Vrolijke nootjes »

Pauze in
Zwierezwaai

loc

2

9.30 - 11.00

F

N

Toveren met klei - Marius van Berloo

Op ontdekkingstocht in de
Wolvenvallei - Tom Haage

Pauze in
Toeters en
Bellen

5

Sprankelende zonnen »

Melige mieren »

11.30 - 13.00

U

Grappige grollen »

9.30 - 11.00

Woensdag

loc

Vrolijke nootjes »

Melige mieren »

Donderdag

Opening: zondag van 16.00 - 16.45 uur - Locatie: Strawhenge - Iedereen is welkom!

9.30 - 11.00

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - Hotske Jagersma
Mini dorp van leem - Janka Haga

loc
i
L

Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams

H

Kinder yoga - Wendy Tick

D

Ambacht van Ecolonie, yoghurt en panir
maken - Trudi Verdonk

K

Maak een kermisattractie - Technika-10

6

Dans en vier het leven - Ada Knol
Clownerie - Heidi Janssen
Theater: Verbeelding, Verwonderingen
Speelplezier - Naomi Vermeulen

1&Y
4

2

Zet je rode neus op en kom samen spelen
Clownerie - Heidi Janssen

Y

Huttenbouw en boomklimmen
Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers

G

Theater - Naomi Vermeulen
Dans en vier het leven - Ada Knol

4&1

Vilt-lab - Astrid Polman
Ngoni leren spelen - Victor Sams

7&H

Kinder yoga - Wendy Tick

D

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

i

3

Ambacht van Ecolonie, yoghurt en panir
maken - Trudi Verdonk

K

Zet je rode neus op en kom samen spelen
Clownerie - Heidi Janssen

Y

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

i

loc

Toveren met klei - Marius van Berloo

2

Circus workshop - Mieke Driessen

5

Theater - Naomi Vermeulen
Dans en vier het leven - Ada Knol

4&1

Mini dorp van leem - Janka Haga

L

Huttenbouw en boomklimmen Lucas Lelieveld & Thomas Rijniers

G

14.30 - 16.00
Vrij spelen en knutselen - Marius van Berloo

Djembe spelen, dansen en zingen
Victor Sams

H

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

i
1&Y

Circus workshop - Mieke Driessen

5

Kinder yoga - Wendy Tick

D

5-6 jaar F 7-9 jaar U 10-12 jaar G

19.30 - 21.00

De voorstelling wordt zowel op dinsdag- als
op woensdagmiddag gegeven.
Locatie: De Cour

16.30 - 18.00

Avontuurlijke wandeling in
de wolvenvalei.
7-9 jaar. Ouders mogen mee.
Lynn en Ettjen nemen jullie mee op een
avontuurlijke tocht in de
sprookjesachtige Wolvenvallei.
Verzamelen bij: T

Rondje Ambachten
op Ecolonie
Inschrijven en verzamelen
voor het Chateau.

Open podium
Wil jij wat laten zien, een liedje zingen,
mop vertellen of kunstjes doen?
Schrijf je in bij de Orangerie en
spring dan op het podium.
Locatie: S

16.30 - 17.30

2

6

Kampvuur

FOOMPtheater

loc

Magisch zwevende pen - Technika-10

19.30 - 20.30

Theater voorstelling

7&H

2

De voorstelling wordt zowel op dinsdag- als
op woensdagmiddag gegeven.
Locatie: De Cour

I.v.m. het garanderen van de afstand
is het helaas niet mogelijk dat de
ouders aanwezig zijn op deze avond De
groepsleiders begeleiden de kinderen.

16.30 - 17.15

i

Vrij spelen en knutselen - Marius van Berloo

Dans en vier het leven - Ada Knol
Clownerie - Heidi Janssen

Rondleiding en proeverij
op de geitenboerderij

6

Y

Vilt-lab - Astrid Polman
Ngoni leren spelen - Victor Sams

17.00 - 17.45

FOOMPtheater

Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij.

7&H

Zet je rode neus op en kom samen spelen
Clownerie - Heidi Janssen

Wildpluk en lekkers maken uit de tuinen
van Ecolonie - José & Stefanie

Theater voorstelling

Pauze bij de ouders

14.30 - 16.00

Inschrijven en verzamelen
voor het Chateau.

Dansavond voor jong en
oud met DJ Petro
Locatie: S
16.30 - 17.15

19.30 - 20.15
Pauze bij de
ouders

Maak een kermisattractie - Technika-10

Rondleiding en proeverij
op de geitenboerderij

Rondje Ambachten
op Ecolonie
Pauze bij de ouders

Zingen vanuit je hart - Stephanie Lehman

17.00 - 17.45

16.30 - 17.30

1
L

Vilt-lab - Astrid Polman
Ngoni leren spelen - Victor Sams

Pauze bij de ouders

loc

Mini dorp van leem - Janka Haga

7-9 jaar. Ouders mogen mee.
Lynn en Ettjen nemen jullie mee op een
avontuurlijke tocht in de
sprookjesachtige Wolvenvallei.
Verzamelen bij: T

Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij.

Pauze bij de ouders

Pauze bij de ouders

Dans en vier het leven - Ada Knol

Avontuurlijke wandeling in
de wolvenvalei.
Pauze bij de ouders

Mandala maken - Hotske Jagersma

19.45 - 21.15

Pauze bij de ouders

6

16.30 - 18.00

Pauze bij de ouders

Nachtlampje maken - Technika-10

14.30 - 16.00

Pauze bij de ouders

loc

Pauze bij de ouders

Pauze bij de ouders

14.30 - 16.00

Sluiting:
Co-creatie met kinderen en workshopleiders én met de expositie van de
gemaakte creaties. Locatie: S
Iedereen is welkom, meer info op prikbord.

Per kind wordt één ouder verwacht mee te doen
Ouder(s) worden gevraagd aanwezig te zijn
Dichte schoenen aan
Keuzeworkshop
Neem een flesje drinken mee, fruit krijg je mee (dubbele workshop)
Voor wie het leuk vindt, kan tot 5 uur doorgaan bij het vilten
Je kan lekker vies worden
Workshopduur voor deze leeftijd is de hele week 1 uur. De resterende tijd zijn
de kinderen aan het spelen en knutselen o.l.v. Marius van Berloo in tent 2

Op maandag- en dinsdagmiddag van 17.00
- 17.45 uur is er op de geitenboerderij een
heuse rondleiding mét kaasproeverij!

Rondleiding langs de
ambachten van Ecolonie

16.45 verzamelen op geitenboerderij.

Maandag- en donderdagmiddag. 16.30 - 17.30 uur
Op Ecolonie wordt heel veel zelf gemaakt en gedaan. We verbouwen onze eigen groenten, wecken deze voor de winter, bakken ons
eigen brood, houden bijen om onze bloemen te bestuiven zodat
we in het najaar lekkere appeltjes e.d. kunnen plukken, houden
kippen om te voorzien in onze eigen eieren en hebben we een
geitenboerderij waar de geiten melk geven om heerlijke kazen en
yoghurt van te maken. Allemaal ambachten die ervoor zorgen dat
wij grotendeels zelfvoorzienend kunnen leven. Wil jij eens een
kijkje nemen langs een aantal van deze ambachten? In een tochtje
van ongeveer een uur ga je in 3 verschillende groepjes langs de
bakkerij, de bijenboom en kun je zien hoe wij yoghurt maken.

Schrijf je in op het prikbord voor één van de 2 dagen.
Je mag alleen komen of 1 ouder mee nemen.
Er kunnen maximaal 15 personen (inclusief ouders)
aan meedoen.

Dansavond voor jong en oud
met DJ Petro van de Pas, PaSSaR Performing Arts
Maandagavond van 19.45 - 21.15 uur
Voor kinderen én ouders
Lekker swingen met elkaar, dat is toch heerlijk! Petro heeft al vele
malen bij de mensen op Ecolonie de voetjes van de vloer gekregen. Laat je lekker gaan, zwieren, zwaaien en pirouettes draaien...
Alles mag! En neem je ouders mee, want iedereen mag meedoen!

Vrij aan deel te nemen. Locatie

Theater Foomp, met Mieke
Driessen en Tom Haage
Foomp en het vliegende sprookjesboek
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 16.30 - 17.15 uur
Dinsdag en woensdag 16.30 - 17.15 uur

S

Avontuurlijke wandeling
in de Wolvenvallei
Op maandag en woensdag van 16.30 - 18.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 9 jaar

Deze interactieve poppentheatershow is een bewerking van de
middeleeuwse Arthurroman ‘het vliegende schaakbord’, vol humor, spanning en live muziek. Tijdens een avontuurlijke reis om de
ontvoerde prinses te bevrijden ruimen de Foomps op inventieve
wijze de obstakels uit de weg met huis tuin en keukengerei. De
voorstelling wordt omlijst met middeleeuwse muziek en afgesloten met een bruiloftsfeest.

Lynn en Ettjen nemen jullie mee op een avontuurlijke tocht in de
sprookjesachtige Wolvenvallei. Het is een pittige tocht, draag stevige schoenen en weerbestendige kleding. Neem iets te eten en te
drinken mee in een rugzak. We vertrekken stipt om 16.30 uur en
komen terug rond 18.00 uur.

Maximaal 50 kinderen per voorstelling.

Ouders mogen mee. Verzamelen bij

T

Informatieavond over Ecolonie.

Dinsdag avond, 20.00 - 21.30 uur in de Chateauzaal
Tijdens deze avond komen de visie, de geschiedenis en ons huidige
manier van wonen en werken aanbod. Maar het is vooral ook bedoelt om vragen te stellen!

Vilten en ecoprinten
Docent: Astrid Polman

Vilten: We vilten met merinowol, water en olijfzeep een object/
potje/vaasje rondom een mal. Viltervaring is niet nodig!
Ecoprinten: We beleggen het gevilte object met eucalyptus (zorg
ik voor) en ander blad, b.v. van de vlier, braam, roos, berk, eik…
Vervolgens maken we een bundel en door deze te stomen geven
de bladeren hun kleurstof af en laten hun afdrukken achter.

Lezing: Tiny house
Leven op kleine voet(afdruk)

Voor de ouders en andere geïnteresseerden
Door: Elke Rabé
Wist je dat de gemiddelde Nederlander 3,5 aarde gebruikt? Maar
we hebben toch maar één aarde? Precies! En daarom willen we onze
voetafdruk verkleinen, zodat onze (klein)kinderen ook nog kunnen
genieten van de schitterende natuur die onze aarde biedt. Hoe kunnen we hieraan bijdragen? Ik vertel over de hobbelige weg die ik
aflegde om via mijn tiny house mijn voetafdruk onder de 1 aarde te
krijgen en wat daar weer op volgde.

Botanisch tekenen en natuur (eco)printen: We gaan eerst een uurtje tekenen in de tuin. Ik ondersteun je hierbij door het geven van
enkele opdrachten. Tekenervaring is niet nodig! Je tekent gewoon
binnen jouw eigen vermogen! Daarna gaan we bladeren en bloemen leggen op het papier en maken zo een compositie met dat wat
we getekend hebben. We maken dan een bundel met ongeveer 10
tekeningen/schetsen die we gaan koken in de pan... ja echt ;)
Als we de bundels uitpakken kunnen we ons verwonderen over de
kunstwerkjes die zijn ontstaan door de samenwerking van jou met
de natuur!

Tijden en inschrijven: prikbord op de Cour.

Verwachte duur: 60 min. Locatie: chateauzaal.
Tijden en inschrijven: prikbord op de Cour.

de
Na de sluiting is er een presentatie van ia zijn
top
kinderen van 10-12 jaar die naar hun You.
afgereisd tijdens een workshop
ben?
Ook zo benieuwd wat ze daar gezien heb

Clownsworkshop:
‘Zet je rode neus op en speel mee!’
Docent: Heidi Janssen

Een clown is nieuwsgierig en wil vrienden maken, is blij, soms
verdrietig, maar wil vooral SPELEN. Een rode neus op, een broek
binnenste buiten, twee verschillende hoeden, bedenk het maar….
een clown vindt niks gek en durft alles! En jij? Word jij ook een
clown? Kom lekker meespelen. Dan zien we elkaar bij de workshop…

Tijden en inschrijven: prikbord op de Cour.

Klankreis ‘Zomerdroom’
Door: Janke Hage

Ontspannen en opladen met een natuurvisualisatie. En de klanken
van fluit, klankschalen en percussie-instrumenten. Liggend op een
matje word je ondergedompeld in klanken en maak je een reisje.
Misschien wel naar dromenland. Daarna lekker slapen!

Voor kinderen, alleen of samen met ouder(s).
Tijden en inschrijven: prikbord op de Cour.

Kijk op het prikbord op de Cour (niet
die van het
festival) wat er nog meer wordt aangeb
oden aan
workshops voor 12 jaar en ouder!

Workshop stemexpressie:
Speel je stem in beweging
Docent: Heidi Janssen

Een workshop waarin je spelend en bewegend op zoek gaat naar de
eigenheid van jouw stem. Laten klinken wat gehoord mag worden
vanuit verbinding met je (diepere) zelf en het spelende kind in jou.
Ik nodig je uit af te STEMmen op wat jij wilt laten horen. Zowel
individueel, in duo’s als samen.
Het draait om: ontspannen, bewegen, spelen, plezier, ontdekken,
nieuwsgierigheid, veilige sfeer, ontroering, geraakt worden, van binnen naar buiten. Ervaring met stemexpressie of zingen is niet nodig.

Tijden en inschrijven: prikbord op de Cour.

Pauzelocaties:

Info / Computerruimte

Cytise

Winkel

Speeltuin

Strawhenge

Organisatie / Receptie

Eetcafé de Orangerie

Leemplaats

Kookstudio

Prikbord

Huttenbouw

Het Genheime Bos

De Heilige Berk

Crèche

Boomspiraal

Atelier

Wifipunt

Douche

Toilet / Composttoilet

Vuurplaats

F Toeters en Bellen
U Zwierezwaai
N Vrij en Blij
1-7 Locatienummers
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