PLAY Voor kinderen
van 6 tot 14 jaar

16 – 21 oktober 2018
www.bredaphoto.nl
www.nieuweveste.nl
www.uitvindfabriek.nl

Ja: herfstvakantie! Trommel je vader en
moeder of opa en oma op om samen
naar de BredaPhoto Festival Kids
Week te gaan. Met elke dag bijzondere
workshops voor kinderen waarin je zelf
aan de slag kunt gaan met het thema
‘To Infinity and Beyond’ en fotografie.
Kom erachter hoe je fotogrammen kunt
maken, met licht kunt schilderen en nog
veel meer. Bedoeld voor kinderen van 6
tot 14 jaar. Bij de omschrijving kun je lezen
of er al dan niet kosten zijn verbonden
aan de workshop. Je kunt je inschrijven
via de website www.bredaphoto.nl/
kidsweek
M A A N D A G (binnenlocaties festival gesloten)

Kids Week

Workshop PhotoHunt door
fotografe Else Loof
Ma 15 okt | 14.00 – 15.30
Max. 12 personen | 7-12 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
De Photohunt is een spannende strijd om de
beste foto’s. In teams ga je met elkaar de
strijd aan om de meest creatieve foto’s te maken
binnen een bepaalde tijd. In de opdracht zitten
heel veel fotografische aspecten. Werk goed
samen met je team en ga met de nodige spanning
en actie op jacht naar het beste plaatje.

DINSDAG

Workshop pinhole fotografie
@Makersbase
i.s.m.
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Di 16 okt | 14.00 – 15.30
Max. 12 personen | 8 - 14 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Hoe werkt fotograferen eigenlijk? Beleef de
basis van fotografie. Maak je eigen pinhole
camera en ga aan de slag. Een pinhole camera
is een fototoestel waarbij in plaats van een
lens een klein gaatje wordt gebruikt om een
foto te belichten. Leer fotograferen zoals de
eerste fotografen dat deden in de 16e eeuw.

Kids Week: PLAY
BredaPhoto i.s.m. Nieuwe Veste, De Uitvindfabriek,
FotoKidzLab, Makersbase | Voor kinderen vanaf 6 jaar |
16 – 21 oktober 2018 | Diverse locaties | Breda

WOENSDAG

Scrap workshop @Uitvindfabriek
Wo 17 okt | 11.00 – 12.30
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | Gratis
Terheijdenseweg 64 | 4816 AA Breda
Veel apparaten worden vervangen terwijl ze het
nog gewoon doen of nog gemaakt kunnen worden.
Toch gooien we spullen weg, omdat er steeds
weer snellere en betere apparaten komen. Dat is
ook zonde! Van kapotte apparatuur kun je veel
leren. Tijdens de scrap workshop mag je zelf met
gereedschap oude apparaten uit elkaar halen.
Zo ontdek je wat erin zit en hoe het gemaakt is.
Van de onderdelen maak je een nieuw kunstwerk.
Daar moet je natuurlijk je fantasie bij gebruiken.
Ontwerp jij de robot van de toekomst, een raket
of misschien wel een teletijdmachine…

Workshop foto bewerken door
Rozanne Houtveen @NieuweVeste
Wo 17 okt | 14.00 – 15.30
Max. 12 personen | 8 – 14 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Onder begeleiding van Rozanne ga je a.d.h.v.
een foto opdracht zelf foto’s maken met een
camera en daarna bewerken op de computer
in de fotostudio van Nieuwe Veste.

DONDERDAG

Scrap workshop @Uitvindfabriek
Do 18 okt | 11.00 – 12.30
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | Gratis
Terheijdenseweg 64 | 4816 AA Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Workshop fotogrammen maken
i.s.m. FotoKidzLab
Do 18 okt | 13.00 – 17.00
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | € 10,Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Tijdens deze workshop mag je je eigen fotogram
maken en ontwikkelen! Je gaat aan de gang
met papier dat je zelf lichtgevoelig maakt met
een speciale scheikundige oplossing. Je bedekt
het papier met allerlei materialen om het daarna
zelf te belichten. Het resultaat zal een echte
verrassing zijn!

met de officiële stadsfotograaf van Breda en
ontdek BredaPhoto Festival met jouw fotocamera
of met je mobiel. De Stadsfotograaf gaat samen
met jou op pad om je de fijne kneepjes van het
‘fotografisch-kijken’ en fotograferen te leren.
Samen leggen jullie BredaPhoto Festival vast.
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VERVOLG DONDERDAG

VRIJDAG

Scrap workshop @Uitvindfabriek
Vrij 19 okt | 11.00 – 12.30
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | Gratis
Terheijdenseweg 64 | 4816 AA Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Theaterworkshop
‘Het geheim achter de foto’
door Claudette Theatermaker

Workshop fotogrammen maken
i.s.m. FotoKidzLab

Do 18 okt | 14.00 – 16.00
Max. 12 personen | 4 – 12 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda

Vrij 19 okt | 13.00 – 17.00
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | € 10,Molenstraat 6 | 4811 GS Breda

Meestal kijk je alleen naar foto’s, maar wat
gebeurt er als je in de foto stapt? En de foto
tot leven brengt? In deze theaterworkshop
gebruiken we foto’s en fantasie om tot nieuwe
verhalen te komen. We kijken, verzinnen, spelen
en maken tot slot een eigen verhaal in 6 foto’s.

Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Workshop camera obscura
door Else Loof

Met Face It laten wij je acht verschillende
personen zien die hun eigen verhaal vertellen.
Wat hebben ze meegemaakt? Wat vinden zij
belangrijk en hoe omschrijven ze zichzelf?
Door het volgen van de Identity Road en
het lezen van de verhalen krijg je antwoord
op deze vragen. En kom je erachter wat het
echte verhaal van deze mensen is!

Do 18 okt | 14.00 – 15.30
Max. 12 personen | 7-12 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
De magie van de fotografie is al bijna 2 eeuwen
bekend. Aan de voet van de uitvinding van de
fotografie stond de camera obscura. Deze
gaan we zelf maken in een ruimte, waardoor je
je vervolgens binnenin een camera bevindt!

Kijkplezier met de
stadsfotograaf van Breda
Do 18 okt 13.00 – 14.00
Do 18 okt 15.00 – 16.00
Max. 10 personen | 9 - 14 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Ben jij hét nieuwe fotografie talent en vind je het
leuk om van alles vast te leggen? Ga dan mee

Face It X BredaPhoto
Vrij 19 okt | 13.00 – 17.30
Open binnenloop | 9 – 14 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda

Theaterworkshop
‘Het geheim achter de foto’
door Claudette Theatermaker

Z AT E R D A G

Scrap workshop @Uitvindfabriek
Za 20 okt | 11.00 – 12.30
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | Gratis
Terheijdenseweg 64 | 4816 AA Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Workshop fotogrammen maken
i.s.m. FotoKidzLab

ZONDAG

Theaterworkshop
‘Het geheim achter de foto’
door Claudette Theatermaker
Zo 21 okt 14.00 – 16.00
Max. 12 personen | 4 – 12 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Za 20 okt | 13.00 – 17.00
Max. 20 personen | 7 – 14 jaar | € 10,Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

Vrij 19 okt 14.00 – 16.00
Max. 12 personen | 4 – 12 jaar | Gratis
Molenstraat 6 | 4811 GS Breda
Beschrijving gelijk aan vorige sessie.

This flyer is not available in English. All activities are
in Dutch. If you have questions about the program,
please email them to info@bredaphoto.nl.

Je kunt je opgeven voor de workshops
via www.bredaphoto.nl/kidsweek
via deze link kom je in een google formulier
dat je kunt invullen en verzenden

