KUNST
in je buurt
Wil jij nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten of juist
graag laten zien wat je al kunt? Het Generatiehuis biedt
speciaal voor jou in je eigen buurt kunstlessen aan!
Samen werk je toe naar een presentatie voor publiek.

DOE
GRATIS
MEE!

Wil je ook meedoen aan GRATIS lessen dans, theater,
beeldende kunst of muziek? Dan is dit het moment!
Geef je op via www.generatiehuis.nl of stuur een
berichtje naar: 06 44 547 251.
En het fijne is: voor de kunstlessen hoef je niet ver te
reizen, want we komen bij je in de buurt!

Door Het Generatiehuis, in samenwerking met: Amaryllis, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân

THEATER

MUZIEK
Heb je altijd al eens een
instrument willen leren
bespelen? Dat kan in
het wijkorkest!
Je hoeft geen ervaring
te hebben, geen noten
te lezen, en zelfs niet
een eigen instrument te
hebben: we leren je
alles, en halen de
instrumenten voor je in
huis! Je eigen instrument
meenemen of zingen kan
ook. Dus: kom jij bij het
wijkorkest?
Vanaf 26 november elke
vrijdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur.

Of je nou voor of achter
de schermen meewerkt:
we gaan hoe dan ook aan
de slag met jouw verhaal
in “Thuis in verhalen”,
over jouw ervaringen om
alleen thuis te zijn. Samen
met de regisseur kijken we
naar hoe ieders verhaal
het best in de spotlight
staat. Gezellige huiskamers
vormen het decor waarin
het publiek straks
plaatsneemt.
Vanaf 23 november elke
dinsdagavond van
19:30 tot 21:30 uur.
Locatie: Podiumschool,
Leeuwarden

BEELDEND
Aan de slag met
fotografie! Hoe goed
ken jij jouw oudere
buurvrouw of jongere
buurman? Samen ga je
op reis met een
camera. In tweetallen
breng je elkaars
omgeving en
verhalen in beeld!
Vanaf 25 november
oefenen we elke
donderdagochtend op
verschillende locaties in
de wijk. De tijden zijn in
overleg.

We oefenen op
verschillende locaties in
de wijk

GEEF JE NU OP VIA www.generatiehuis.nl. Meer info? Bel of app via 06 44 547 251

