
PROGRAMMA

25 MEI T/M 1 JUNI 2019



09:00 tot 17:00 uur:  MINIATURENBEURS ‘HANDIG GEMAAKT’
  Miniaturenbeurs van handgemaakte kleine objecten; gebouwen, auto’s,   
  boten, huizen en dergelijke.  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: despilnieuwleusen.nl.

10:00 tot 17:00 uur:     DRUKDAG IN PARADIJS
   Tijdens deze dag leer je verschillende druktechnieken en maken we een 

voorstelling geïnspireerd op het paradijs van Hendrink Werman. We gaan 
een creatief proces in gang zetten voor persoonlijke ontwikkeling. 
Aanmelden: Stuur een mail naar info@deklinker.nl.  
Kosten: €88 per deelnemer, dit is incl. een mat. 
Locatie: De Klinker, Westeinde 106 in Nieuwleusen.  
Meer info: deklinker.nl (agenda). 

11:00 tot 12:00 uur  WORKSHOP CREATIEF MET TIJDSCHRIFTEN 
  Met tijdschriften maak je de mooiste creaties. De workshop is bedoeld   
  voor jongeren en ouderen en iedereen die altijd al dacht best creatief te   
  zijn. 
  Locaties: Bibliotheek De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen 
  en in Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.  

Vanaf 15:00 uur:    FOTO EXPOSITIE: FOTOGRAFIE IN DE KUNST IN DE FOTOGRAFIE
+ grand opening  Een expositie van 150 fotowerken door 50 exposanten. Tijdens de Week van  
  de Amateurkunst is de grote opening door wethouder J. Uitslag. 
  Wanneer: van 25 mei tot 27 juli tijdens openingstijden.  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen. 
 
20:00 tot 22:30 uur: ROCKMUSICAL OLD MAN ON THE FRONTPORCH
  Een musical voor jong en oud vol dans, muziek, sketches en de rijke   
  historie van de cigarbox gitaar. Een prachtig authentiek decor. Een arme   
  katoen sharecropper uit de Mississippi Delta in de jaren 30, een    
  bezemsteel en een oude lege sigarendoos. Waar dat toe leidde...?  
  Locatie: Theater de Stoomfabriek, Koninginneplein 2 in Dalfsen.  
  Meer info en kaartverkoop: theaterdestoomfabriek.nl.

09:00 tot 17:00 uur:  MINIATURENBEURS ‘HANDIG GEMAAKT’
  Miniaturenbeurs van handgemaakte kleine objecten; gebouwen, auto’s,   
  boten, huizen en dergelijke. Henri Grootenhuis (Cigarbox Henri) verzorgt   
  een demo gitaarbouwen en hij brengt diverse songs ten gehore. 
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: despilnieuwleusen.nl.

ZATERDAG - 25 MEI

ZONDAG - 26 MEI

Voor je ligt het programma van de Week van de Amateurkunst in de 
gemeente Dalfsen. Van 25 mei tot en met 1 juni 2019 kun je concerten 
bezoeken, workshops en open lessen volgen, een cigarbox gitaar of -lamp 
maken, naar Kunstgreep gaan en nog veel meer. Er is weer een leuk en divers 
programma voor jong en oud! Het thema dit jaar is: VERSTAAN! Naar welke 
activiteiten ga jij allemaal? We wensen je veel plezier.

VERSTAAN!

KOM,  
KIJK, 

DOE MEE 
EN GENIET!

DOOR-

LOPEND



11:30 tot 12:00 uur:    LUNCHCONCERT POPKOOR JUST FOR FUN
  Engelstalige popsongs uit de jaren 60, 70 en 80 door 50+ers. Voor de   
  aanwezigen en medewerkers van de gemeente Dalfsen.  
  Locatie: Gemeentehuis Dalfsen, Raadhuisstraat 1 in Dalfsen.  
  Meer info: justforfun-dalfsen.nl. 

16:00 tot 17:00 uur:    PROEFLES PIANO: VOOR ALLE LEEFTIJDEN!
   Leerlingen en docenten geven een korte voorspeelmiddag. Ook is er 

gelegenheid voor een korte pianoles.  
Locatie: V.M. Synagoge, Julianastraat 18 in Dalfsen.  
Meer info: aj.seinen@hetnet.nl. 

19:30 tot 22:00 uur:   LEZING KUNST EN GENEZING INCL. BOETSEREN
  Coline Beijeman, psycholoog en arts houdt een lezing over levensstijl, kunst en  
  genezing. Deze vakvrouw vertelt waarom de creativiteit een positieve mentale  
  versterking is in het leven. Dit wordt gecombineerd met boetseren.  
  Aanmelden: voor 20 mei via info@dalferkunstlokaal.nl.  
  Kosten: €20,-. 
  Locatie: Dalfser Kunstlokaal, Julianastraat 22 in Dalfsen.  
  Meer info: blog.medicaljourney.org.

15:00 tot 16:00 uur:   PROEFLES PIANO: VOOR ALLE LEEFTIJDEN!
   Leerlingen en docenten geven een korte voorspeelmiddag. Ook is er 

gelegenheid voor een korte pianoles.  
Locatie: V.M. Synagoge, Julianastraat 18 in Dalfsen.  
Meer info: aj.seinen@hetnet.nl.

18:30 tot 19:30 uur:   DWARSFLUIT VOORSPEELAVOND
  De fluitleerlingen van Mirjam laten zich horen tijdens deze voorspeelavond.  
  Zij zorgen voor een gevarieerd programma waar de ene keer een fluit solo  
  klinkt en de andere keer de fluit is te horen in ensemble verband. Een   
  mooie muzikale verrassing!  
  Locatie: Theater de Stoomfabriek, Koninginneplein 2 in Dalfsen.  
  Meer info: mirjamaltena.nl. 
 
18:30 tot 19:00 en  MUZIKAAL OPTREDEN VAN DAMESGROEP 4TUNE 
21:00 tot 22:00 uur  Voor en na de workshop kleuradvies verzorgt de damesgroep 4TUNE een   
  muzikaal optreden. Sfeervolle, meerstemmige popsongs met begeleiding   
  van piano, gitaar of a capella.  
  Meer info: fourtunevocals@gmail.com of via facebook.com/4tunevocals. 

19:00 tot 21:00 uur:   WORKSHOP KLEURADVIES
  Tijdens deze workshop leer je de kunst van het matchen van kleding en   
  make-up.  
  Kosten: €7,50 incl. koffie, thee en de workshop.  
  Locatie: De Spil (grand café), Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: despilnieuwleusen.nl. 
  Vooraf en na afloop brengt damesgroep 4TUNE diverse liedjes ten   
  gehore, maar wordt de avond ook muzikaal omlijst door De Djingels.

MAANDAG - 27 MEI

DINSDAG - 28 MEI



19:15 tot 20:15 uur:   WORKSHOP BOUW JE EIGEN CIGARBOX LAMP DOOR HENRI GROOTENHUIS
  We bouwen in een uur een schakelaar, lampfitting en LED kooldraad op   
  een sigarendoos. Een mooie industriële blikvanger voor je woonkamer,   
  slaapkamer of mancave! 
  Aanmelden: mail naar bighouse1@kpnplanet.nl of via 06-27498628.  
  Kosten: € 28,50 incl. koffie/thee en alle materialen en gereedschappen.  
  Locatie: Dalfser Kunstlokaal, Julianastraat 22 in Dalfsen.  
  Meer info: dutchinstruments4u.nl. 
 

19:45 tot 21:30 uur:   OPEN KOORREPETITIE
  Onder leiding van Claudi Conijn worden diverse liedjes gezongen van Blöf,  
  Beatles, Bob Dylan, Sting, Lady Gaga en nog veel meer. Dit alles gebeurt  
  a capella, dus zonder muziekinstrumenten.  
  Locatie: Bibliotheek Dalfsen, Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.   
  Meer info: popkoor-4everyoung.nl. 
 
20:00 tot 22:00 uur: AANSCHUIFREPETITIE
  Amateurmusici die eens willen meemaken wat het is om in een    
  salonorkest te spelen, kunnen op deze avond aanschuiven en de repetitie  
  meemaken. Alle instrumenten zijn welkom, ook de stem. Wij zijn als   
  salonorkest hard op zoek naar meer leden.  
  Locatie: Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.  
  Meer info: salonorkestspoom.nl.

09:30 tot 12:30 uur:  WORKSHOP CREATIEF SCHRIJVEN
  Altijd al willen leren hoe je pakkende dialogen schrijft? Hoe je in een kort   
  verhaal toch de karakters van je personages kunt laten zien? Of hoe je   
  kunt spelen met stijl en inhoud van je verhaal? Doe dan mee aan de gratis  
  workshop Creatief Schrijven, gegeven door schrijversvakschooldocent Job  
  Creyghton.  
  Locatie: Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.  
  Aanmelden: kan tot en met 22 mei via m.remmelink@dalfsen.nl. 

13:00 tot 16:30 uur:     MEESPEEL ORKEST
   Meespeel orkest voor jong en oud. Schuif aan, doe mee, speel samen 

muziek!  
Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
Meer info: mecmuziek.nl.

 
13:00 tot 16:30 uur:   TOETSEN & BELLEN
  Een muzikale activiteit voor mensen die altijd al een instrument hebben   
  willen bespelen. Wij nemen voldoende instrumenten mee voor iedereen.   
  Voor jong en oud, iedereen kan meedoen!  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: mecmuziek.nl. 
 
13:30 tot 16:30 uur:  KUNSTGREEP DALFSEN MET WOWI-BUS
  Amateurkunstverenigingen en cultuuraanbieders bieden voor kinderen   
  van 6 t/m 12 jaar workshops aan. De kinderen kunnen gratis kennismaken   
  met verschillende culturele activiteiten die in hun omgeving worden   
  aangeboden. Zoals tekenen, verschillende muziekinstrumenten,    
  danslessen, literatuur, theater en beeldende vorming. 

WOENSDAG - 29 MEI

KUNSTWERKJES 

WORDEN 

TENTOONGESTELD BIJ 

EXPOSITIE 

KUNSTGREEP



  Kunstgreep is van 13:30 tot 16:30 uur.  
  Locatie: Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. 
  Meer info: dalfsen.nl/wak. 
 

13:30 tot 16:30 uur:  KUNSTGREEP NIEUWLEUSEN MET MAKERKAR
  Amateurkunstverenigingen en cultuuraanbieders bieden voor kinderen   
  van 6 t/m 12 jaar workshops aan. De kinderen kunnen gratis kennismaken   
  met verschillende culturele activiteiten die in hun omgeving worden   
  aangeboden. Zoals tekenen, verschillende muziekinstrumenten,    
  danslessen, literatuur, theater en beeldende vorming.  
  Kunstgreep is van 13:30 tot 16:30 uur.  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen. 
  Meer info: dalfsen.nl/wak. 
 
13:45 tot 14:45 en   PROEFLES PIANO: VOOR ALLE LEEFTIJDEN!
17:00 tot 17:30 uur:  Leerlingen en docenten geven een korte voorspeelmiddag. Ook is er   
  gelegenheid voor een korte pianoles.  
  Locatie: V.M. Synagoge, Julianastraat 18 in Dalfsen.  
  Meer info: aj.seinen@hetnet.nl.
 
14:00 tot 15:00 uur:     WORKSHOP BOUW JE EIGEN CIGARBOX LAMP
  We bouwen in een uur een schakelaar, lampfitting en LED kooldraad op   
  een sigarendoos. Een mooie industriële blikvanger voor je woonkamer,   
  slaapkamer of mancave!  
  Aanmelden: mail naar bighouse1@kpnplanet.nl of via 06-27498628.   
  Kosten: € 28,50 incl. koffie/thee en alle materialen en gereedschappen.   
  Locatie: Dalfser Kunstlokaal, Julianastraat 22 in Dalfsen.  
  Meer info: dutchinstruments4u.nl.
 
14:00 tot 16:00 uur:   EXPOSITIE FOTO’S IN VUUR EN VLAM
  Foto expositie van fotografen Joop Meijs en Klaas Poppens met thema ‘In   
  vuur en vlam’. Amateurfotografen kunnen eigen foto’s meenemen en zo   
  hun werk met elkaar delen. Klaas Poppens is aanwezig voor tips en geeft   
  adviezen.  
  Wanneer: woensdag 29 mei van 14:00 - 16:00 uur en tijdens openingstijden  
  van Museum Palthehof (woensdag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur).   
  Locatie: Museum Palthehof, Westeinde 3 in Nieuwleusen.  
  Meer info: palthehof.nl.
 
19:00 tot 20:00 uur:  DRUM CLINIC
  Nog nooit drumles gehad, maar lijkt het je wel leuk? Kom gerust langs en   
  ga je gang.  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.    

19:15 tot 21:45 uur:   WORKSHOP BOUW JE EIGEN CIGARBOX GITAAR
  We bouwen in ca 2.5 uur een echt bespeelbare, akoestische, 3-snarige   
  cigarbox gitaar. Yep, ook als je geen noot kan lezen. Dit is het oer blues   
  instrument. Bouw je eigen slide gitaar van een sigarendoos, waan je in de  
  Mississippi Delta en volg muzikanten als Seasick Steve. Voor kinderen   
  (vanaf 12 jaar) en volwassenen tot 88 jaar.  
  Aanmelden: bighouse1@kpnplanet.nl of via 06-27498628.  
  Max. 5 deelnemers per groep.  
  Kosten: €70,- incl. koffie/thee en alle materialen en gereedschappen. 
  Meer info: dutchinstruments4u.nl. 
  Locatie: Dalfser Kunstlokaal, Julianastraat 22 in Dalfsen.
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15:45 tot 16:15 uur:   OPEN LES JEUGDTHEATERSCHOOL DALFSEN
  Open les van de jeugdtheaterschool Dalfsen voor kinderen van 8 t/m 12   
  jaar.  
  Aanmelden: stuur een e-mail naar info@jeugdtheaterschooldalfsen.nl   
  met je naam, leeftijd en telefoonnummer als je erbij wilt zijn!  
  Locatie: Theater de Stoomfabiek, Koninginneplein 1 in Dalfsen.  
  Meer info: jeugdtheaterschooldalfsen.nl.  

VRIJDAG - 31 MEI

Openingstijden  EXPOSITIE KUNSTGREEP
Trefkoele +  Van 30 mei tot en met 5 juni wordt het werk van de kinderen die mee   
  hebben gedaan aan KUNSTGREEP geëxposeerd. Onder leiding van Ellen   
  Brouwer (de KUNSTKEUKEN) en Ria van Lenthe-van Oenen zijn prachtige   
  schilderijen, collage-objecten en recycle art gemaakt.  
  Kom allemaal even kijken!  
  Locatie: Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.    

DONDERDAG - 30 MEI

KOM, KIJK, DOE 

MEE EN GENIET!

DOOR-
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19:30 tot 22:00 uur:  WORKSHOP TEKENEN & SCHILDEREN MET PALET MES
  Tijdens deze workshop leert Cees je alle fijne kneepjes van deze mooie   
  vorm van beeldende kunst met acrylverf. 
  Kosten: €15,-. 
  Aanmelden: info@dalfserkunstlokaal.nl. 
  Locatie: Dalfser Kunstlokaal, Julianastraat 22 in Dalfsen. 
 

20:00 tot 21:00 uur:   HET VERHAAL VAN MANON FLIER
  Manon heeft 20 jaar aan topsport gedaan. Haar volleybalroots liggen in   
  Nieuwleusen. Terug op het nest deelt ze graag haar ervaringen en   
  verhalen.  
  Locatie: De Spil (grand café), Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.   
  Vooraf en na afloop brengt damesgroep 4TUNE diverse liedjes ten gehore.



10:00 tot 17:00 uur:   SPELENDER-WIJS: TEKENEN/SCHILDEREN EN KLEIEN IN 2 WORKSHOPS   
  VOOR VOLWASSENEN
  Iedereen is creatief maar niet iedereen heeft de ruimte... Heb je moeite om  
  te gaan met veranderingen en met verschillen die deze tijd je oplegt?
  Wil jij het tij keren en weer bewust en flexibel in het leven staan? Zet de   
  eerste stap, kom naar de creatieve doorbraakdag, je ontdekt dan hoe   
  creatief krachtig je bent.  
  Aanmelden: stuur een mail naar info@deklinker.nl.  
  Kosten: €96,- per deelnemer incl. biologische lunch en materialen. 
  Locatie: De Klinker, Westeinde 106 in Nieuwleusen.  
  Meer info: deklinker.nl. 
 
13:00 tot 16:30 uur:   MEESPEEL ORKEST
  Meespeel orkest voor jong en oud. Schuif aan, doe mee, speel samen   
  muziek!  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: mecmuziek.nl. 

13:00 tot 16:30 uur:  TOETSEN & BELLEN
  Een muzikale activiteit voor mensen die altijd al een instrument hebben   
  willen bespelen. Wij nemen voldoende instrumenten mee voor iedereen.   
  Voor jong en oud, iedereen kan meedoen!  
  Locatie: De Spil, Koningin Julianalaan 10 in Nieuwleusen.  
  Meer info: mecmuziek.nl. 

13:30 tot 16:30 uur:   MUZIEKBAND
  Talento Forza is een cliënten initiatief met muziek.  
  De band bestaat uit +/- 10 leden en treedt op in diverse samenstellingen.  
  Locatie: Trefkoele +, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. 

ZATERDAG - 1 JUNI
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18:30 uur:   KUNSTEN OP STRAAT
  Tijdens de Week van de Amateurkunst zal de vrijdagavond weer   
  ingeruimd worden voor een nieuwe editie van Kunsten op Straat. Vorig   
  jaar helaas verregent, maar inmiddels zijn we druk bezig voor dit jaar weer  
  een aantal zonnige artiesten te contracteren. Op de voorlopige speellijst   
  staan artiesten uit Spanje, Frankrijk en Chili. Dus zet het vast in de agenda,  
  31 mei vanaf 18.30 uur Kunsten op straat.  
  Locatie: centrum Dalfsen. 



/WAKDALFSEN

KIJK VOOR MEER INFO 
OP DALFSEN.NL/WAK


