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Culturele Zondag Alles Kids, een avontuurlijke familiedag
Na het grote succes van 2015 keert op 15 oktober de Culturele Zondag Alles Kids terug. Een zondag
voor het hele gezin waar stilzitten geen optie is. Bouwen met levensgroot meccano van houten
planken, midgetgolfen met vintage clubs en muziek uit de jaren ’70 en meehelpen het
wereldrecord grootste scheetkussen te verbreken, het kan allemaal. Naast dat de kinderen zelf aan
de slag gaan, maken ze ook kennis met muziek, dans, literatuur, theater en wetenschap.
Highlights
Alles Kids is voor velen het begin van de herfstvakantie en tegelijkertijd het einde van de
Kinderboekenweek. Het thema daarvan is ‘griezelen’ en daarom is er een literaire spooktocht langs
werfkelders, nisjes in kerken en enge zolders in de stad. Het Filiaal Theatermakers ontwikkeld samen
met sterrendeskundige Govert Schilling en sterrenwacht Sonnenborgh een Mars Experience.
Compleet met de laatste weetjes over het heelal, filosofische overwegingen, een bezoek aan de
Sonnenborgh-tentoonstelling Spoorzoeken op Mars én het FiliaalLab. In de Oude Hortus van het
Universiteitsmuseum staan eetbare planten op het menu en kunnen kinderen aan de slag als
plantendokter. In TivoliVredenburg worden muziek en film samengebracht door de Franse pianist
Jean Dubé. In het kader van het Liszt Concours vertolkt hij live de muziek, Liszts Hongaarse rapsodie
nr. 2, bij de cartoons van Tom & Jerry en Bugs Bunny. Liever zelf een animatiefilm maken? Dat kan in
het AnimatieLab in Filmtheater ’t Hoogt. Ook is er aandacht voor kunst. In Tussen Kunst en Kids
ervaren kinderen kunst door te kijken, voelen, horen en ruiken. Verder komt er op het Domplein een
speciale fotostudio van Mr. Rizzo, kun je in Hoog Catharijne genieten van de voorstelling Hands Up!
van Lejo (bekend van Sesamstraat) en in de Winkel van Sinkel wordt de dag afgesloten door zangeres
Judy Blank.
Dit is nog maar een kleine greep uit het programma. Het complete programma staat medio
september op www.culturelezondagen.nl
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