
Canapee     CELEBree
Wil je het verjaardagsfeest van jouw dochter of zoon een 

creatieve invulling geven? Bekijk hier de mogelijkheden 

voor jouw artistiek verjaardagsfeestje voor kleuters (vanaf 4 jaar).



A C T I V I T E I T   U I T   D E   L I J S T     ( 2  U U R )

Noot: Een workshop / verjaardagsfeestje voor kleuters is meestal multidisciplinair, maar 

vertrekt wel vanuit een bepaalde discipline. De basis van de workshops is voornamelijk 

beeld, maar dat kan ook beweging of drama zijn.

De Oerknal-stal (3D)

Van niets naar iets: een vulkanisch eiland met bergen, rivieren, bomen, ... We 

boetseren ons eigen eiland en gaan op zoek naar de verjaardagsschat. > noot: vuile 

kleren en ruimte nodig

De Ensor maskerade (3D + drama)

Hou jij van verkleden? We maken samen het feest en ontwerpen feestelijke maskers 

uit karton en schuim. Zowel tekenen en assemblage, als drama komen aan bod.

De Torenmozaïek (3D)

Steek je graag je handen in klei? We kijken naar de bouwwerken van Gaudí en laten

ons inspireren door zijn fantasierijke schoorstenen en torens, opgewerkt met 

mozaïek.

Prehistorische Plaatjes (2D-3D)

In dit beeldend atelier gaan we volop experimenteren met oerdegelijke materialen: 

houtskool, klei, stenen, ... We fabriceren zelf verf en maken prachtige 

wandschilderingen. Haal de jager, nachtwacht en dino-spotter in jezelf naar boven 

en ontwerp een reeks oerplaatjes.

De knobbelmannen (3D)

We koekeloeren naar de kunstwerken van Jheronimus Bosch. Welke figuren zie je 

allemaal? Rare wezens, vieze mannetjes, grappige poses, ... We kijken naar de 

bizarre ventjes en maken onze eigen ‘knobbelman’. We gebruiken schuim voor het 

reliëf en schilderen met acrylverf.
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