
Maandag 16 augustus tot vrijdag
20 augustus van 9:00 – 16:00

Caféke, Gildezaal, Joris van
Oostenrijkstraat 65, 3511
Hasselt

VOOR WIE:
Voor kindjes tussen 5 en 9 jaar
waarvoor een zomerkamp gerust wat
uitdagender mag zijn. Voor creatieve
geestjes, voor uitvinders, voor
muzikantjes in spe.

PROGRAMMA:

LOCATIE:

PRIJS: 150€ 
 

Stel je eens voor dat jij een filmschrijver wordt. Samen met jou gaan we helden en
anti-helden tot leven laten komen. Laat de superheld in jou ontwaken en bedenk
zelf een nieuwe film. Geen held te klein, geen avontuur te groot. Laat je fantasie de
vrije loop, beleef een onvergetelijk leuke tijd met onze toffe groep, speel de
superheld in je eigen verhaal, …“Adventure is out there!!!”

Vertel jouw eigen superhelden verhaal

Meer informatie en inschrijven op https://imagik.be

Zomerkamp



DAG 1: 
Na een eerste kennismaking met iedereen gaan we aan de slag met het leren schrijven van verhalen. We
gaan eerst kijken hoe bekende tekenfilms van Pixar gemaakt werden en leren het verschil tussen een held en
een anti-held. Daarna is het aan de kinderen om zelf een verhaal te maken. Om de dag te eindigen mogen ze
zelf hun eigen superheld bedenken.

DAG 2
We kijken naar bekende verhalen en kijken hoe dat deze zijn opgebouwd. We gaan aan de slag met de
superheld van gisteren om zelf mee te spelen in een verhaal. We leren samenwerken met anderen zodat het
verhaal wordt opgebouwd uit verschillende superhelden. We leren ook attributen toevoegen aan het verhaal
en hun rol. De structuur van het verhaal wordt duidelijk en mag visueel uitgewerkt worden. Elke superheld
heeft zijn superheld liedje nodig. Ze luisteren naar bekende liedjes waarna ze zelf aan de slag kunnen.

DAG 3
In deze derde dag gaan we kijken hoe dat verhalen ontstaan. Ze leren poppetjes te maken om hun verhaal via
schaduwtheater aan de anderen te brengen. Daarbij dienen ze het verhaal verder te verfijnen van de
afgelopen dagen.

DAG 4
In dag 4 gaan we kijken naar de goden. Lijken deze op superhelden of wat zijn deze? De verschillende goden
worden overlopen en de verschillen uitgelegd. Ze worden erna uitgedaagd om hun eigen godendom samen te
stellen en verhaaltjes te maken. Eventueel zelfs een eigen god samen te stellen. Ze leggen in deze dag ook de
basis voor het eindtoneeltje van de laatste dag.

DAG 5
Het is nu tijd om het verhaal te vertellen aan de anderen. Ze leggen de laatste hand aan het toneelstuk dat ze
in groep hebben voorbereid. Op het einde van de dag zal elke groep zijn toneelstuk opvoeren. Dit zal
opgenomen worden en nadien aan de ouders verspreid worden.

Vertel jouw eigen superhelden verhaal

Meer informatie en inschrijven op https://imagik.be

Zomerkamp


