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KLAAR VOOR DIE LANGE,
WARME ZOMERVAKANTIE
VOL NIEUWE AVONTUREN?
Bij stadslab RAUM op het Berlijnplein kan je
vanaf zaterdag 17 juli de hele zomervakantie
op woensdag t/m zondag van alles beleven:
van knutselen tot dansen, van broodjes
bakken tot timmeren. En dat midden in een
openluchtexpositie! Je begrijpt het: er valt bij
RAUM deze zomer veel te beleven, leren en
ontdekken.
Alle workshops worden georganiseerd door beeldend
kunstenares en vakdocent Chantal de Wolde en zijn
geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, meedoen
is gratis. En ook ouders hoeven zich niet te vervelen:
Wijkrestaurant Venster heeft een heerlijk terras met
uitzicht op de expositie RAUM der Lusten.
Voor het hele programma en meer informatie
ga je naar raumutrecht.nl

OVER RAUM

Stadslab RAUM is gevestigd op het Berlijnplein
in Leidsche Rijn. Sinds 2017 onderzoekt
RAUM op dit relatief nieuw stukje stad (de
toekomst van) ons stadsleven. Dit doet RAUM
altijd in co-creatie met bewoners, bezoekers,
bedrijven, organisaties en creatieve makers.
RAUM maakt programma’s en exposities en
doet stadsonderzoek naar thema’s als inclusie,
eenzaamheid en de publieke ruimte. Kortom:
alles wat de stad en haar inwoners aangaat.

SPRUIT DE BERLIJNPLEIN
FONTEIN / KUNST LIGT
OP STRAAT

WORKSHOPS!
RAUMTEKIJKERS /
KINDERKUNSTROUTE
Op het Berlijnplein bij RAUM
zijn allemaal toffe, gekke
en mooie (of lelijke, mag
jij zeggen) kunstwerken
te vinden. Maar heb je de
kunstwerken al wel eens van
heel dichtbij bekeken of zelfs
aangeraakt? Iets wat in een
museum helemaal niet mag
maar bij RAUM wel! Samen
met de KunstKijkersKaart ga
je op pad om de kunstwerken
op een heel andere manier te
bekijken en te ervaren. Durf jij
het aan?

WANNEER

Wanneer jij wilt! De KunstKijkersKaart haal je bij
Wijkrestaurant Venster.

Het Berlijnplein krijgt zijn
eigen kunstfontein; een fontein
met een mini-expo van alle
figuren die gemaakt gaan
worden deze zomer en zal
groeien tot een bont geheel.
In de schilderijen van schilder
Jeroen Bosch (zoek maar
eens op!) zijn veel fonteinen
te vinden. Met elkaar gaan
we een zelfde eigen fontein
maken. Een ei met poten of
een vliegende vis, we gaan aan
de slag met het maken van
‘Jeroen Bosch-figuren’ voor
op de fontein. Maar voordat
we aan de slag kunnen met
de figuren, moeten we eerst
bouwmateriaal gaan zoeken
en verzamelen. Overal op
het Berlijnplein is bruikbaar
materiaal te vinden in de vorm
van restmateriaal, denk aan
blikjes en bekers. Doe je ook
mee?
WANNEER
woensdag 21 juli
10:00-12:30
woensdag 28 juli
14:00-16:30
zondag 15 augustus
14:00-16:30
woensdag 25 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE

VAN
KNUTSELEN
,
TOT DANSEN
ES
VAN BROODJ
T
BAKKEN TO
TIMMEREN

Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene

OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

DE KATOENFABRIEK
In de Katoenfabriek kan alles
met met stof en verf. Je mag je
eigen ontwerp maken en gaat
met verschillende druk- en
verftechnieken aan de slag. Al
experimenterend kom je op
nieuwe ideeën die je meteen kan
gaan uitvoeren. Help mee om
het Berlijnplein nog kleurrijker/
kunstzinniger te maken met
kleurrijke vlaggen en andere
items.
WANNEER
woensdag 21 juli
14:00-16:30
woensdag 29 juli
10:00-12:30
vrijdag 6 augustus
10:00-12:30
woensdag 18 augustus
10:00-12:30
donderdag 26 augustus
14:00-16:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum

FABELACHTIG KLEI
FIGUUR
Klei een Fabelachtig Klei Figuur!
Onder begeleiding ga je aan
de slag met een homp klei en
gevonden materialen zoals takjes,
bloemen en veren om je eigen
Fabelachtige Klei Figuur vorm te
geven. We kijken naar de bijzondere figuren die schilder Jeroen
Bosch heeft geschilderd. Maak
de eenhoorn uit het paradijs of de
hagedis uit de hel of bedenk een
heel nieuw wezen….
WANNEER
vrijdag 23 juli
10:00-12:30
zondag 15 augustus
10:00-12:30
woensdag 25 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

RAUM REBEL / MAAK
JE EIGEN PROTEST
Kalk een kartonnen protestbord
vol met ideeën over hoe jij het anders ziet. Wil jij de burgemeester
van Utrecht worden en je eigen
regels bepalen… of maak je je zorgen om de natuur en wil je de bij
redden? Weet je het beter of ben
je het niet eens met hoe het nu
gaat? Kom dan meedoen RAUM
Rebel!
Je gaat eerst je eigen protestbord
maken en daarna met Marije
van Koppig aan de slag om een
theatrale actie te bedenken om je
protestbord in te zetten.
WANNEER
vrijdag 23 juli
14:00-16:30
woensdag 11 augustus
14:00-16:30
vrijdag 20 augustus
14:00-16:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
THEATER

WILDERMANN
Deze dag staat in het teken van
De Wildermann, aan de hand
van uiteenlopende workshops
werken we toe naar deze feestelijke De Wilde Parade aan het
einde van de middag. Maak eerst
je eigen fantasierijke kostuum
van stukken stof en een masker
van een kartonnen mal. Met
een beetje fantasie kom je een
heel eind en niets is te gek! Een
afschrikwekkend masker of
juist een lieflijk kostuum, jij mag
het weten. Om je kostuum af te
maken mag je ook een lantaarn
maken met pitriet, papier en heel
veel lijm… lekker smeren maar!
Hopelijk onder begeleiding van
enkele muzikale ouders, want
die kunnen natuurlijk niet
achterblijven!
WANNEER
zaterdag 24 juli
10:00-12:30
zaterdag 7 augustus
10:00-12:30
zaterdag 21 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

BERLIJNPLEIN
GRID 2.0

DE WERKPLAATS
Bij deze workshop gaan we
aan de slag met resthout. We
timmeren allerlei uiteenlopende
wezens en voertuigen; van een
vos, tot een springvis of juist iets
heel anders.. zoals een raket. Bij
deze workshop is niets te gek. Is
het timmerwerk gedaan? Dan
mag het object geschilderd
worden, er zijn genoeg kleuren
verf om er een bont geheel van
te maken. Als het werk helemaal
klaar is, dan mag het in de
expositie droogkast staan om
te worden bewonderd door alle
bezoekers!
WANNEER
zondag 1 augustus
10:00-12:30
donderdag 12 augustus
14:00-16:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum

Wat is jouw idee van de
toekomstige stad? Hoe ontwerp
je de tussenruimtes? Ontwerp
en realiseer je eigen ideeën op
schaal in het BerlijnPlein grid 2.0.
Wat mis je op het Berlijnplein of
zou je graag eens willen zien?
Bij deze workshop mag je een
ontwerp en een voorstel maken.
Wat zou jij graag willen zien een
zwembad op poten, een huis
dat zijn eigen stroom maakt of
een enorme lounchebank om
je vrienden te chillen. Jij bent
de ontwerper en mag het zelf
creëren!
Aan het einde van de workshop
heeft iedereen zijn eigen vierkant
van het mini PleinGrid gevuld
met zijn of haar idee en samen
vormt alles een nieuw ontwerp
voor het BerlijnPlein 2.0.
WANNEER
zaterdag 28 juli
10:00-12:30
vrijdag 6 augustus
14:00-16:30
woensdag 11 augustus
10:00-12:30
donderdag 26 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
kinderen van 8 t/m 12 jaar
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

BEELDEND

DE WILDE PARADE
Hoe loop of spring je als een
Wildermann? En wat voor geluid
maakt die eigenlijk? Op een
speelse en uitnodigende manier
ga je kennis maken met theater.
De kostuums en lantaarns die
deze ochtend gemaakt zijn
worden nu ingezet voor De Wilde
Parade. Maar heb je nog echt iets
nodig om helemaal in je rol
te komen, maak dan ondertussen
nog even wat met karton en verf
in het BouwLab van Chantal. In
deze Wilde Parade staan
verbeelding en creativiteit
centraal.

GAME DESIGN
Stenniz leert je jouw eigen game
te maken met onze eigen app
en fotografeer jezelf met een
greenscreen in jouw game.
Neem je eigen android device
(mobiel of tablet) mee.
WANNEER
zaterdag 29 juli
14:00-16:30
donderdag 12 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
kinderen van 8 t/m 12 jaar
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
GAME

WANNEER
zaterdag 24 juli
14:00-16:30
zaterdag 7 augustus
14:00-16:30
zaterdag 21 augustus
14:00-16:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

THEATER

HET HOEKJE OM
Bekijk het Berlijnplein eens als
een schilderij. Welke bijzondere
plekken zijn er te vinden op het
Berlijnplein en hoe kun je die in
een houding of beweging aan
anderen laten zien? Je gaat de
objecten, tafels en muurtjes,
gebruiken om je eigen spel te
creëren.
WANNEER
zondag 1 augustus
14:00-16:30
zondag 29 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
THEATER

DE MEERMIN
Design je MeerMin in de vorm
van een fontein en breng het tot
leven. Maak je een statement met
je fontein, laat je de toevallige
voorbijganger schrikken of moet
het gewoon mooi zijn?
Je gaat aan de slag met restmaterialen, zoals lege shampooflessen en frisdrank flesjes, die je zelf
gevonden hebt in en om je huis.
Van die ogenschijnlijke waardeloze materialen ga je een fontein
ontwerpen en bouwen.
Tussendoor moet die natuurlijk
regelmatig getest worden of
het water wel de goede kant op
spuit. Doe je mee?
WANNEER
woensdag 4 augustus
14:00-16:30
woensdag 18 augustus
14:00-16:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
BEELDEND

ONGELEID
PROJECTIEL

FEESTELIJKE
AFSLUITING

Lekker wakker worden op het
Berlijnplein met een sessie
ochtend gymnastiek voor kids
met heel veel verschillende
muzieksoorten. Daarna ga je op
een speelse en uitnodigende
manier kennismaken met
theater. Kan je net zo lopen als
de Giraffe uit het schilderij van
Jeroen Bosch? Of hoe kijkt de
mevrouw die verstopt zit in
de vis?

Verschillende workshops met
een feestelijke knaller van een
afsluiting om 16:00 uur voor alle
ouders, kids en natuurlijk de
hele buurt!

WANNEER
woensdag 4 augustus
10:00-12:30
vrijdag 20 augustus
10:00-12:30
VOOR WIE
Kinderen van 4 t/m 12 jaar,
kinderen tot 8 jaar kunnen
meedoen onder begeleiding
van een ouder/volwassene
OPGEVEN
Doe je via raumutrecht.nl/
zomerbijraum
THEATER

WANNEER
Zondag 29 augustus
14:00-16:30 uur

OVER CHANTAL DE WOLDE
Chantal is als beeldend kunstenaar gevestigd in haar atelier in
Zwolle. Deze plek barst van de
creativiteit en dient tevens als
expositieplek voor haar kunstwerken. Haar beelden worden
gekenmerkt door vele kleuren,
ruwe materialen, natuurlijke en
technische invloeden. Naast al
deze elementen staat het hergebruiken van materialen
centraal in haar werk.
Naast beeldend kunstenaar is
Chantal al acht jaar werkzaam als
vakdocent binnen de kunsteducatie. Ze biedt uiteenlopende
workshops en schoolprojecten
aan voor zowel het primair als
voortgezet onderwijs. De speelse
link tussen haar eigen kunstenaarschap en haar workshops,
wilt Chantal graag overbrengen
op de leerlingen. Daarom tovert
ze de workshopruimte om tot
een ware werkplaats of haalt ze
omgeving naar binnen. Gedurende dit proces geeft Chantal de
leerlingen de ruimte om op een
beeldende manier uitdrukking
te geven aan hun gedachten en
ideeën.

BLOKKENSCHEMA:
WANNEER KUN JE
WAT DOEN?

WEEK 29

21 JULI T/M 24 JULI
OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

10:00

WOENSDAG 21

VRIJDAG 23

ZATERDAG 24

BEELDEND

BEELDEND

BEELDEND

SPRUIT DE
BERLIJNPLEIN
FONTEIN /
KUNST LIGT
OP STRAAT

FABELACHTIG
KLEI FIGUUR

WILDERMANN

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

THEATER

BEELDEND
THEATER

14:30
15:00
15:30
16:00

DE KATOENFABRIEK

RAUM
REBEL/
MAAK JE
EIGEN
PROTEST

DE WILDE
PARADE

16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

WEEK 30

28 JULI T/M 1 AUGUSTUS
OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

WOENSDAG 28
10:00

BEELDEND

DONDERDAG 29

ZONDAG 01

BEELDEND

BEELDEND

10:30
11:00
11:30

BERLIJNPLEIN
GRID 2.0

DE KATOENFABRIEK

DE WERKPLAATS

12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

GAMES

THEATER

GAME
DESIGN

HET
HOEKJE
OM

14:30
15:00
15:30
16:00

SPRUIT DE
BERLIJN
FONTEIN /
KUNST LIGT
OP STRAAT

16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

4 AUGUSTUS T/M 7 AUGUSTUS

WEEK 31

OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

10:00

WOENSDAG 04

VRIJDAG 06

ZATERDAG 07

THEATER

BEELDEND

BEELDEND

10:30
11:00
11:30

ONGELEID
PROJECTIEL

DE KATOENFABRIEK

WILDERMANN

12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

BEELDEND

BEELDEND
THEATER

14:30
15:00
15:30

DE MEERMIN

BERLIJNPLEIN
GRID 2.0

DE WILDE
PARADE

16:00
16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

11 AUGUSTUS T/M 15 AGUSTUS

WEEK 32

OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

WOENSDAG 11
10:00

BEELDEND

DONDERDAG 12
GAME

ZONDAG 15
BEELDEND

10:30
11:00
11:30

BERLIJNPLEIN
GRID 2.0

GAME DESIGN

FABELACHTIG
KLEI FIGUUR

12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

BEELDEND

BEELDEND

14:30
15:00
15:30
16:00

RAUM
REBEL/
MAAK JE
EIGEN
PROTEST

DE
WERKPLAATS

SPRUIT DE
BERLIJNPLEIN
FONTEIN /
KUNST LIGT
OP STRAAT

16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

18 AUGUSTUS T/M 7 AUGUSTUS

WEEK 33

OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

10:00

WOENSDAG 18

VRIJDAG 20

ZATERDAG 21

BEELDEND

THEATER

BEELDEND

DE KATOENFABRIEK

ONGELEID
PROJECTIEL

WILDERMANN

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

THEATER

BEELDEND
THEATER

14:30
15:00
15:30
16:00

DE MEERMIN

RAUM
REBEL/
MAAK JE
EIGEN
PROTEST

DE WILDE
PARADE

16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

25 AUGUSTUS T/M 29 AGUSTUS

WEEK 34

OCHTENDPROGRAMMA: 10.00-12.30 UUR

10:00

WOENSDAG 25

DONDERDAG 26

ZONDAG 29

BEELDEND

BEELDEND

THEATER

FABELACHTIG
KLEI FIGUUR

BERLIJNPLEIN
GRID 2.0

HET HOEKJE
OM

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
MIDDAGPROGRAMMA: 14.00-16.30 UUR
14:00

BEELDEND

BEELDEND

SPRUIT DE
BERLIJNPLEIN
FONTEIN /
KUNST LIGT
OP STRAAT

DE KATOENFABRIEK

14:30
15:00
15:30
16:00

FEESTELIJKE
AFSLUITING

16:30
DOORLOPEND: RAUMTEKIJKERS / KINDERKUNSTROUTE

FIJNE
VAKANTIE!
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