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Kinder
Kunst
Week

OssVoor
kinderen

van 3 t/m 12 
jaar

Maandag 
14 t/m 

donderdag 
17 oktober

Tijdens de 
herfstvakantie 

van 2019 vindt in Oss de 
KinderKunstWeek plaats; zeven 

culturele instellingen organiseren 
in die week allerlei leuke culturele 

activiteiten voor kinderen van 3 t/m 12 
jaar. Er is voor iedereen wat te beleven; 
van een stadsspeurtocht tot schilderen met 
letters en van geschiedenis tot green screen!

Let op: reserveer jouw plaats bij de 
instelling waar de activiteit van jouw 

keuze plaatsvindt. Wees er snel 
bij, want vol = vol!



CINEKID FESTIVAL (3+/6+/8+/11+)

Maandag 14 t/m donderdag 17 oktober om 10.30 uur

Het Cinekid Festival komt ook dit jaar weer naar ons toe in de herfstvakantie! Groene 
Engel presenteert leuke kinderfi lms voor jong en oud!

Tickets á € 5,00 verkrijgbaar via www.groene-engel.nl of op de dag zelf aan de kassa.

Het nieuws van gisteren (6+)

Dinsdag 15 oktober om 14.00 uur

Een hilarische voorstelling waarin het nieuws van vroeger per ongeluk wordt gemixt met 
het nieuws van nu. Het verhaal wordt gebracht met fantasievolle poppen en projecties.

Tickets á € 9,50 (excl. € 1,25 ticketfee) zijn verkrijgbaar via www.lievekamp.nl of aan de Theaterkassa.

Green screen (6+)

Woensdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Heb jij altijd al in de ruimte willen zweven? Of zelf op de kaft willen staan van je favoriete 
boek? De techniek van het groene scherm maakt dit allemaal mogelijk! Dus neem je papa, 
mama, broers, zusjes, opa, oma en vriendjes mee en leef je uit voor het groene scherm!

Vrije inloop, deelname is gratis.

Escape room (8-12 jaar)

Donderdag 17 oktober om 13.00 uur en 14.30 uur

Met een team van 8 kinderen ga je aan de slag. Los puzzels op, ontcijfer cryptische 
omschrijvingen en onderzoek attributen. Maar de tijd tikt door… 60 minuten om te 
ontsnappen, lukt jou dat?!?

Inschrijven voor € 7,50 p.p. via www.volksuniversiteitoss.nl.

Herfstmasker maken (4-10 jaar)

Donderdag 17 oktober om 11.00 uur en 13.00 uur

Maar liefst 33 hedendaagse kunstenaars tonen maskers in het museum. Laat je inspireren 
door de verschillende vormen en materialen, uiteenlopend van keramiek tot koffi edrab. 
Gebruik je fantasie en maak zelf een monsterlijk herfstmasker!

Aanmelden voor € 7,50 p.p. kan tot uiterlijk 11 oktober via info@museumjancunen.nl. 

Stadsspeurtocht de Buit van de Bende (8-12 jaar)

Woensdag 16 oktober om 10.00 uur

Een spannende speurtocht naar de buit van de ‘Bende van Oss’. Met leuke opdrachten en 
spellen leer je Oss op een hele andere manier kennen. Wie heeft de meeste vragen goed 
en haalt het meeste geld binnen? Deze activiteit is in samenwerking met Ludus Outdoors.

Inschrijven voor € 8,50 p.p. kan tot uiterlijk 13 oktober bij het Stadsarchief.

Verschillende workshops zoals slagwerk en edelsmeden (8+)

Maandag 14 oktober, om 10.00 uur en 13.00 uur

Schilderijen met letters & woorden, je eigen sieraad met "goud" of "zilver", samba 
percussie, een échte illustratie bij een sprookje of ontdekken hoe leuk theater is: deze 
dag kan het allemaal bij de workshops van Muzelinck.

Inschrijven (€ 7,50 - € 20,00 incl. materiaal) via www.muzelinck.nl. 

Theater


