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PINKSTERWEEKEND

NOG ENKELE MEDEDELINGEN

29 mei - 1 juni

ZOMERWEKEN

Vijf weken in juli en augustus, die duren van zaterdagmiddag (aankomst) tot zaterdagochtend (vertrek).
Op zaterdagavond is er een introductieprogramma. De workshops worden aangeboden van zondag t/m vrijdag.
Meerdere weken boeken is mogelijk. Bijboeken op locatie kan, mits er in de gewenste week nog plaats is.
week 1:
week 2:
week 3:
week 4:
week 5:

11-18 juli
18-25 juli
25 juli - 1 augustus
1-8 augustus
8-15 augustus

Mocht je nog vragen

hebben, dan kan je

PRIJZEN
Per persoon
Jongeren 12 t/m 15 jaar
Kinderen 6 t/m 11 jaar
Kleuters 3 t/m 5 jaar
*

* Voor kinderen t/m 2 jaar is er géén programma. Je hoeft voor hen dan ook niet te betalen.
* Je kampeert zelfstandig en zorgt dus voor een eigen tent, camper of caravan.
* Er zijn geen stroomvoorzieningen (bij de administratie is het opladen van mobiele telefoons en
het invriezen van koelelementen mogelijk).
* Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.
* Het terrein is alleen toegankelijk voor ingeschreven deelnemers.

ons alt ijd bellen (020

PINKSTERWEEKEND

€ 95,- (90,-*)
€ 85,€ 75,€ 65,-

-6381978) of e-mailen

(admi@ buitenkunst.

nl).

ZOMERWEKEN

€ 240,- (215,-*)
€ 210,€ 190,€ 165,-

Voor alle jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar geldt een korting (CJP, studentenkaart, enz.).
De prijzen zijn inclusief programmakosten, kampeergelden en materialen.
De gemeentelijke toeristenbelasting à € 1,20 per persoon per nacht wordt apart in rekening gebracht.

INSCHRIJVEN

Je kunt boeken voor de weken en het pinksterweekend via onze website www.buitenkunst.nl/drenthe.
Daar vind je ook informatie over eventuele annuleringen en wijzigingen.

WAT IS BUITENKUNST DRENTHE?
ONTDEK HET TER PLEKKE!

Hou je van afwisseling, experiment en diversiteit? Wil
je elke dag kunnen kiezen? Durf je blanco ergens in te
stappen en laat je je graag verrassen? En geniet je van
100 % kamperen midden in het bos? Dan is Buitenkunst Drenthe iets voor jou.
In het pinksterweekend en tijdens de vijf zomerweken
in juli en augustus, programmeren we op het prachtige
terrein van Staatsbosbeheer een workshopprogramma
met dagelijks keuze uit verschillende disciplines:
beeldende kunst, theater, instrumentale muziek, zang,
dans en schrijven.

je keuze, dat is het leuke aan Buitenkunst Drenthe. Het
aanbod is groot en divers, en interessant voor zowel beginners als voor gevorderden. Sommige programma’s
richten zich op meer ervaren deelnemers en vragen
bepaalde vaardigheden. De medewerkers combineren
hun vakkennis en fascinaties met de inspiratie van
de locatie, waardoor ideeën en onderwerpen vaak ter
plekke ontstaan. Ideaal voor iedereen – deelnemers
én medewerkers – om nieuwe ideeën te onderzoeken.
Buiten de workshops zullen er veel presentaties te zien
en te horen zijn.

AANBOD KEUZEPROGRAMMA

VOOR WIE?

Professionele kunstenaars en docenten bieden
workshops aan die een dag, dagdeel en soms meerdere
dagen duren. Binnen een discipline zijn er vaak meerdere workshops te kiezen. Onderzoek, techniek en experiment zijn mogelijk, maar ook het werken aan een
voorstelling, concert of expositie. Elke ochtend maak je

Deelnemers met allerlei achtergronden komen naar
Buitenkunst Drenthe. Alleen of samen, met of zonder
kinderen, jong of oud, en met veel of weinig ervaring.
Deze mengelmoes is een belangrijk en onmisbaar
onderdeel van het geheel. Gedeeld is de interesse in de
kunsten.

JONG GELEERD…

Gelijktijdig met de programma’s voor volwassenen
zijner ook workshops voor kinderen. Tot 16 jaar kom
je samen met een volwassene (25+!). De jongeren
(12 t/m 15 jaar) hebben een eigen programma met
keuzemogelijkheden dat voornamelijk bestaat uit
beeldende kunst en theater. Ook de kinderen (6 t/m
11 jaar) kiezen tussen theater en beeldende kunst.
Regelmatig zijn er gastmedewerkers die muziek, schrijven of dans aanbieden. Voor kleuters (3 t/m 5 jaar) is

er een afwisselend programma met allerlei kunstuitingen als muziek, spel, dans en schilderen, of op onderzoek uitgaan in ’t bos. Deze groepen hebben allemaal
eigen begeleiders, een eigen plek op het terrein en zijn
overdag op dezelfde tijden als de volwassenen bezig
met hun programma. De medewerkers hebben uiteraard ervaring in het werken met deze leeftijdsgroepen.
Voor de kleuters, kinderen en jongeren is er naast het
dagprogramma een kort avondprogramma.

DE LOCATIE

Buitenkunst Drenthe is wat voorzieningen betreft heel
eenvoudig. In overleg met Staatsbosbeheer zorgen wij
in de zomer voor het prachtige terrein Uteringskamp,
waar sanitair met warme douches aangebracht is. Er is
geen elektriciteit, winkel, of restaurant, maar voor de
programma’s zijn álle benodigde materialen aanwezig.
Van schilderezels tot muziekinstrumenten. Van
dansvloeren tot een openlucht theater. De workshops
van Buitenkunst gaan altijd door. Er zijn vele grote
werktenten, waar de workshops in plaatsvinden bij
slecht weer.
Het terrein, gelegen in de boswachterij Grolloo, is
omgeven door een groot aantal vennen, heidevelden
en uitgestrekte bossen. Een afwisselend gebied waar je
mooi kunt wandelen en fietsen.
Op loopafstand ligt de Ieberenplas met een strandje
waar je kunt zwemmen.
In o.a. Westerbork (8 km) zijn supermarkten en andere
winkels. Deelnemers zonder auto blijken in de praktijk
gemakkelijk een lift te krijgen van iemand mét. Ook
met de fiets is Westerbork goed bereikbaar. In de
middagpauze en na de programma’s is er tijd om
boodschappen te doen.

De combinatie van de workshops en het kamperen
tussen eeuwenoude bomen zorgt voor een bijzondere
vakantie, met nét zoveel inspanning en ontspanning
als je zelf wilt.

EEN VEELZIJDIG PALET

De medewerkers van Buitenkunst Drenthe komen uit
binnen- en buitenland en vertegenwoordigen een groot
deel van het hedendaags kunstleven. Acteurs, beeldend
kunstenaars, choreografen, dansdocenten, schrijvers,
regisseurs, muzikanten, componisten enz., samen
bereiden zij elke dag weer een nieuw, interessant en
uitdagend programma voor.
Mensen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend,
maar ook jonge, net afgestudeerden aan de kunstvakopleidingen.
Welke medewerkers er in welke week de workshops
geven, is pas bekend aan het begin van het seizoen.
Op onze website vind je een uitgebreide lijst van
vakmensen die hun naam aan Buitenkunst hebben
verbonden.
www.buitenkunst.nl

WAT DOET BUITENKUNST NOG MEER?

Naast de locatie in Drenthe programmeren we ook workshopweken en -weekends op onze locatie in de
Flevopolder: Buitenkunst Randmeer. Hier bestaat het programma uit vele speciale weken en weekends,
werkplaatsen en ateliers, keuzeweekends en twee keuzeweken.
Wil je graag verdieping binnen één discipline, dan is het aan te raden een week op Buitenkunst Randmeer te
kiezen.
Op Buitenkunst Randmeer is er ook:
> TheaterTalentLab: het laboratorium voor jong, ambitieus en enthousiast talent van 16 t/m 25 jaar.
> BKbeeldLAB: een werkplaats voor jongeren van 14 t/m 21 jaar met liefde voor vormgeving en
beeldende kunst.
> TTLjong: theaterweken voor jongeren van 12 t/m 15 jaar, ook toegankelijk zonder begeleiding van ouders.
Zie voor meer beeldmateriaal: www.buitenkunst.nl

