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ZET UW CULTUURKAART TEGOED IN! 

POPULAIRE PAKKETTEN

KUNST EN
CULTUURDAG 
Een hoogtepunt van het jaar, 
een dag om nooit te vergeten, 
een dag die impact maakt…

 

Dynamic Activities is dé educatieve 

partner voor culturele activiteiten op 

school. Zoekt u een innovatief 

cultureel aanbod die uw leerlingen 

enthousiasmeert en uw school 

ontzorgt? Dan zoekt u Dynamic 

Activities. Met de beste vakdocenten 

zorgen wij voor een programma dat 

impact heeft op uw leerlingen én uw 

leerdoelen. Het programma stemmen 

wij op maat af en wij nemen u alle 

organisatie uit handen.

Hieronder een greep uit ons aanbod en enkele populaire cultuurdagen ter inspiratie. 

Mist u een les? Informeer naar de mogelijkheden! Grote kans dat we het kunnen organiseren.

ARTS Lessen
Ons kunstzinnige programma 
draagt bij aan:

De culturele ontwikkeling 
van de leerlingen
‘Out of the box’ denken
De ontwikkeling van creativiteit

Graffiti
Fotografie 
Creative recycling
Dans 
Theater 
Spoken word 
Filmen

Lessen
Digitale beats
Brassband 
DJ
Rap
Beatbox 
Djembé
Zang

RYTHM & MUSIC
Het muzikale arrangement stimuleert:

Muzikaliteit
Samenwerken en samenspelen
Lef en durf!
Het ontdekken van verborgen muzikale talenten

Lessen
Dans
Deeplistening 
Capoeira
Healthy Cooking
Yoga
Boxen
Mindfullness
Zelfverdediging
Sova

HAPPINESS & HEALTH
Happiness & Health richt zich op alle 
aspecten van gezondheid en geluk van 
leerlingen met als doel:

Het stimuleren en bevorderen van 
interesse in sport en bewegen
Het Mentale welbevinden 
Gezonde voeding

Lessen
Virtual classroom
Mediawijsheid
Tips & tricks voor Social Media
Progammeren/coderen
Digitaal games maken
App maken

NEW TECHNOLOGY
Met New Technology werpen de leerlingen 
een blik in de toekomst en maken zij kennis 
met de nieuwste high tech ontwikkelingen 
en gaan zij aan de slag met:

Technologische vaardigheden
Technologische vakken en beroepen
Mediawijsheid

Rythms

Model you!New technology

Arts

Health

Lessen
Visagie
Ontwerp je eigen kleding 
Catwalk
Presentatietechnieken
Manicure
Haarstyling

MODEL YOU! 
Leerlingen gaan bij Model You 
aan de slag met:

Zelfvertrouwen 
Presentatie technieken
Persoonlijke verzorging
Creatieve innovatie

Lessen
Creative Thinking
Vloggen 
Bloggen 
Spoken Word
Getting Things Done 
Fotografie
Videobewerking

INFLUENCER 
Worden uw leerlingen de influencer van 
morgen? Tijdens het influencer-programma 
leren uw leerlingen:

Projectmatig en zelfstandig werken 
Plannen en organiseren
Presenteren
Oplossingsgericht werken

Pakket
Catwalk
Fotografie
Digitale muziek
Brassband
Dans
Capoeira
Rap
Spoken Word

IN THE MIX
Het is ook mogelijk om een pakket 
zelf te mixen en matchen. Wij 
helpen u hier graag bij.
Hierbij een leuk pakket die het 
meest door scholen wordt 
aangevraagd.

Daarom kiest u voor Dynamic Activities
voor uw cultuurdag

CONTACT 
Heeft u vragen of wilt u informatie? 
Wij staan voor u klaar!

Hofplein 33 -13
3011 AJ Rotterdam

010 - 84 89 619

info@dynamicactivities.nl

www.dynamicactivities.nl

Het Schoonhovens College

Dit zeggen anderen over onze mogelijkheden

U heeft geen omkijken naar de organisatie van de dag

Wij verzorgen en organiseren een cultuurprogramma geheel naar wens, wanneer het u het beste uit komt 

Uw cultuurdag wordt aangeboden in het kader van een thema, actualiteit of andere wensen zoals kerst, hiphop, 

(regionaal) cultureel erfgoed, positief profileren in de wijk, empowerment, duurzaamheid, motivatie of inspiratie

De cultuurdag kan afgesloten worden door een host en met een eindpresentatie

U biedt uw leerlingen een culturele impuls tijdens een leuke dag

Uw leerlingen krijgen een dag om naar uit te kijken én over na te praten!

“Al enige jaren verzorgt Dynamic Activities diverse 
workshops, voor Het Schoonhovens College, in 
Schoonhoven. De workshops worden door enthousiaste en 
bekwame vakleerkrachten gegeven en ook met groot 
enthousiasme door onze leerlingen gevolgd. De 
samenwerking met Dynamic Activities wordt door mij en 
mijn collega’s altijd als uiterst plezierig ervaren”

VOLG ONS

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

In the mix

Influencer


