
Vrijdag 25 april organiseren we namens het vak CKV de cultuurdag. Altijd een hele leuke dag 

om mee te maken. Er zijn 3 verschillende workshops die jullie gaan volgen. 

 

Didgeridoo: De didgeridoo is een blaasinstrument uit Australië. Je moet dit oeroude 

instrument op een bepaalde manier bespelen. Het is heel leuk om dit te doen met een hele 

groep. Er zijn namelijk zoveel verschillende geluiden die je met een didgeridoo kunt maken. 

 
Braziliaanse percussie:  Leef je even uit op de vele verschillende slaginstrumenten uit het 

mooie verre Brazilië. Met de klas ga je gezamenlijk verschillende ritmes spelen en 

uiteindelijk wordt het een geweldig spectakel.  

 
Henna Tattoo: Een tattoo zetten doe je niet zo snel, maar tijdens deze workshop kan het. De 

tattoo zal namelijk vanzelf weer weg gaan. Je leert hier om mooie tattoo’s zelf te ontwerpen 

en te zetten. Een heel nauwkeurige bezigheid want het moet in 1 keer goed! 

 

Je volgt alle 3 de workshops en de workshops duren 60 minuten. Het is verplicht om de 

workshops te volgen en het telt mee voor het vak CKV. Er volgen strenge maatregelingen als 

je door de workshopleider uit de les wordt gestuurd. Laat je dit dus niet gebeuren. We maken 

er een leuke dag van! 

 

VM3A:  09:30  -  10:30   Didgeridoo lokaal 0.05     pauze van 10:30 – 10:50 

               10:50  -  11:50    Braziliaanse percussie lokaal 0.04   pauze van 11:50- 12:10 

    12:10  -  13:10   Henna Tattoo  lokaal 1.14  helpen opruimen en naar huis 

 

VM3B:  09:30  - 10:30   Braziliaanse percussie lokaal 0.04  pauze van 10:30 – 10:50  

              10:50  -  11:50    Henna Tattoo  lokaal 1.14 pauze van 11:50- 12:10  

   12:10  -  13:10   Didgeridoo lokaal 0.05 helpen opruimen en naar huis 

 

VM3C: 09:30  -  10:30   Henna Tattoo  lokaal 1.14 pauze van 10:30 – 10:50 

              10:50  -  11:50    Didgeridoo lokaal 0.05 pauze van 11:50- 12:10  

12:10  -  13:10   Braziliaanse percussie lokaal 0.04 helpen opruimen en naar 

huis 

 

Na de 1
e
 en 2

de
  workshop heb je 20 minuten pauze, zorg dat je weer op tijd bent want er gaat 

geen bel. Na alle activiteiten en het opruimen (wat we gezamenlijk doen), mag je naar huis en 

heb je vakantie!         
 


