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te doen 

 
Bucket drum 

Jays place 

Kom jij ook naar de energieke bucket drum workshop? De slagwerker Arend Niks schrijft zijn eigen muziek 

en treedt veel op met onder andere zijn band ‘New Niks’. In zijn workshop bucket drum leer je wat een 

slagwerker doet en wat een groove is. Door met de buckets te oefenen op vraag en antwoord, krijg je een 

gaaf resultaat. 

 

Keith Haring maken 

Jeannette Ruigrok-Greeve 

In haar atelier aan de Oosteindseweg maakt Jeannette schilderijen, waarin zij haar eigen fantasiewereld 

schept. De landschappen en stillevens zijn vaak geïnspireerd door de reizen die ze maakt, gebaseerd op 

foto's of herinneringen. Het bijna grafische werk van Jeannette hangt naar een zekere nostalgie. Door het 

steeds zoeken naar uitdagingen blijft het werk van deze tijd: kleurrijk en strak, vaak met humoristische 

details. Daarnaast experimenteert zij graag met schilderen met materie en driedimensionaal werk 

o.a. keramiek en collages. 

 

Pottenbakken 

Martien Dalessi  

Mag ik me voorstellen: Mijn naam is Martien Dalessi en ik ben geboren in 1954. Tijdens mijn werkzame 

leven heb ik mijn passie kunnen volgen door te werken als interieuradviseur. In deze branche heb ik met 

name mijn creatieve kwaliteiten goed kunnen inzetten. Maar ook buiten mijn werk om vond ik de ruimte om 

mijn creatieve energie te gebruiken. Dick Blacquière heeft mij ingewijd in het vormgeven met klei. De 

keramiek kreeg een belangrijke plaats in mijn leven. 

 

In de revalidatietijd na het infarct moest ik de balans in het leven hervinden. Om dicht bij mijzelf te blijven 

koos ik er voor mijn creativiteit opnieuw een plaats in mijn leven te geven. Deze invulling bracht mij bij twee 

topmeesters op het gebied van keramiek: opnieuw bij Dick Blacquière en bij pottenbakker Joop Cock uit 

Bergschenhoek. Daar hebben mijn handen gevonden wat ik zocht. Een uitweg voor mijn creativiteit die mij 

weer enigszins balans geeft in mijn dagelijkse bestaan. 

 

Fotograferen met smart-phone 

Eugene Daams 

In zijn ‘Fine Art Photography’ maakt fotograaf Eugene Daams vaak gebruik van oude analoge technieken. 

Het zijn langzame processen waarin de uitkomst lang niet altijd te voorspellen is. Deze ‘slow photography’ 

staat haaks op het soms vluchtige en snelle digitale leven, waarmee hij binnen zijn dagelijkse werk als 

fotograaf heeft te maken. Het experimenteren en zoeken naar het juiste licht, compositie, onderwerp, 

materiaal en afwerking, zijn voor elke opname weer een nieuwe reis. Met zijn werk ontvangt hij regelmatig 

internationale prijzen. Hij is tevens verbonden als gastdocent aan de University of Applied Photography. 

Daarnaast organiseert hij regelmatig fotoworkshops voor zowel beginnende als gevorderde fotografen in 

binnen- en buitenland. 

 

Hip Hop dans 

Jays place 

Wil jij net als dansdocente Sue-Ella Sambo leren dansen voor The Voice of Holland? Deze hiphop 

workshop wordt vet! Naast dansles geven staat Sue-Ella vaak op het podium. In de workshop maak je 

kennis met de dansstijl hiphop en ga je ontdekken hoe zo’n dansles eruit ziet.  
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Bodypercussion 

Jays place 

Samen maken we muziek met ons eigen lichaam! Muziekdocente Shelby Paays verzorgt op het WAF de 

workshop bodypercussion. Zij is student docent muziek op de Hogeschool Codarts en leadzangeres van 

haar eigen band ‘Shelby & the Stangs’. Haar bodypercussion workshop bestaat uit drie ritme lagen: klappen, 

stampen en scatten met stem. 

 

Graffiti 

The Majors (Peter de Rooij) 

Leer van deze prof wat graffitti is, waar het vandaan komt èn hoe je het maakt. 

 

Handletteren  

leerlingen uit klas 1 en 2 

Heb jij een goed levensmotto, stopwoordje of een toffe quote? Zet hem op papier! Een aantal enthousiaste 

leerlingen leren je de fijne kneepjes van het handletteren. Je mag binnenlopen wanneer je wilt! 

 
Stop motion 

Noah is geen vreemde in de digitale filmwereld. Hij vlogt er regelmatig op los. Wil je ook iets van hem leren? 

Kom dan naar de workshop stop motion!  

 

Het meisje met de parel 

Een ouderwets verkleedpartijtje! Kleed je om en ga op de foto als het meisje met de parel. Let op: er is geen 

vaste fotograaf aanwezig, maar er zijn wel twee setjes kleding, dus…  

 

Shapen 

Nazlican leert je alle kneepjes van het shapen. Kim Kardashian is er niks bij :)) 

 

Grimeren 

Altijd al willen weten hoe je je moet opmaken voor Halloween?? Pien weet het en ze laat het jou zien. 

 

Meet and greet met Guido Spek 

Vijf minuten krijg je hem… 

Samen met twee anderen mag je met Guido op de bank en hem het hemd van het lijf vragen… Opgeven bij 

binnenkomst op de WAF en direct afrekenen bij de kassa graag!! 

 

Leren jongleren 

Sam & Merlijn, twee circusartiesten van 17 jaar die op hun vijfde zijn gestart bij circus Rotjeknor volgen nu 

de circusartiesten vooropleiding bij Codarts. Sam en Merlijn zitten in het examenjaar op Wolfert Dalton. 

Specialiteiten van de heren zijn acrobatiek, teeterboard, trampoline en voor deze avond ook jongleren. 
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te zien 
 

Dansact van de Groove Kings 

Een verrassing voor iedereen! Deze spetterende dansact is het startschot van de eerste WAF… 

 

Dansact van Maud 

Ook Maud van Dijk uit 1v3 zal haar danstalent laten zien. Mis haar mix van streetdance en modern niet! 

 

Open repetitie voor het EAF 

Onze school doet jaarlijks mee aan ‘Een Ander Festival’ en strijdt tegen acht andere middelbare scholen met 

een voorstelling. Dit jaar met, nu nog een werktitel: Hanz Zimmer… 

 

Open repetitie 5h/v drama 

5H repeteert met hun eindexamenvoorstelling ‘Wij zijn vrouwen’ dat gepresenteerd wordt op vrijdag 6 april. 

De tekst wordt gemaakt door de spelers zelf aan de hand van improvisatie opdrachten. Alle clichés rondom 

vrouwen versus mannen passeren de revue. 

 

Open repetitie 6V drama 

6V repeteert met hun eindexamenvoorstelling ‘Hondekind’ dat gepresenteerd wordt op vrijdag 6 april.  

HONDEKIND  

Eenakter geschreven door Henk John, wordt gespeeld door 5 dames. Drie vriendinnen komen bij elkaar in 

een restaurant. Ze doen dat vaker. Ditmaal om Willemijn, die een doodzieke hond heeft, te steunen in haar 

verdriet. Marie-Anne, de zwangere dochter van Irma komt mee. De vijfde vrouw is de serveerster Elsa. 

Hondekind toont vrouwen uit het well-to-do-milieu. Hun dagen zijn gevuld met cursusjes, funshoppen, 

concerten en sociale ontmoetingen. Hondekind gaat over het slachtofferschap en de identificatie daarmee. 

Identificeerde men zich nog niet zo lang geleden liever met 'helden', nu lijkt het slachtofferschap mensen op 

te tillen uit de massa der naamlozen. Hondekind stelt de vraag in hoeverre het lijden van 'slachtoffers' en het 

meeleven met hen oprecht is. Hondekind gaat over het venijn, verborgen achter het medelijden. Over 

jaloezie en de angst sociaal aanzien te verliezen. Over de mythe van het medeleven en het 'gesprek’, als 

sociale smeerolie en verbale dekmantel voor egoïsme en egocentriciteit. Eén van de vijf vrouwen blijkt het 

sociale masker in één avond tot de grond af te kunnen breken… 

 

Dialogen gemaakt door leerlingen uit klas 1 

Het eerste filmproject van voor klas 1. In dit filmpje passen leerlingen de 5 W’s en de cameraperspectieven 

toe. Waarom op film? Omdat je jezelf kan terug zien, daarvan kunt leren en omdat het leuk is! 

 

Soaps gemaakt door leerlingen uit klas 2  

In dit soapproject konden de leerlingen van klas 2 hun fantasie de vrije loop laten. Alles mocht. Als het maar 

groot en overdreven is. Alledaagse problemen, emoties tienmaal uitvergroten. Hier zie je alle clichés op het 

doek voorbijkomen… 

 

Expo klas 1 en 2 

Klas 1 en 2 nemen de derde verdieping over!!! Klas 1 laat hun skylines in keramiek aan het publiek zien en 

klas 2 showt hun eigen meesterwerken. Hoe ziet het ‘Meisje met de parel’ eruit in pointillisme? 

 

Expo bovenbouw 

De bovenbouw laat werk zien dat ze bij beeldend nu aan het maken zìjn en/of gemaakt hebben… 

 

Expo CKV 

Wat is dat, CKV?  

Leerlingen laten hun werk zien dat ze bij CKV maken. 
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Meet and greet met de artists in residence 

Kom kijken naar wat meneer Heijna voor kunst produceert! Liever werk van leerlingen zien? Ook dat kan. 

Onze eigen kunstenaars Chris Metz, Sophie Stout, Anne Lyn Piersma, Elody Lindsen en Floor de Bock 

presenteren eigen werk in hun heuse mini galerie. 

 

te luisteren 
 

DJ 

DJ. P.ape draait graag voor jonge creatievelingen. Hij houdt van diverse soorten muziek, maar Hiphop en 

R&B hebben zijn voorkeur… 

  

Live muziek  

Live muziek door Joost Zwijnenburg op saxofoon en de heer Wind op gitaar!  

 

1 - 3 - 6 string blues door de heer Wind 

In 20 minuten wordt gekeken naar de geschiedenis van de Blues en vooral naar de gebruikte 

(snaar-)instrumenten. Van Diddley Bow tot Dobro. Er worden 1, 3 en 6 snarige 'gitaren' bespeeld met een 

slide. Kijk en luister naar de Blues… 
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te koop 

 
Veiling Meesterwerken van klas 2 

Acht meesterwerken met een formaat van maar liefs 70 x 100 cm zijn te koop op de WAF. Het is groepswerk 

van klas 2 onder leiding van docenten van het museum Boijmans van Beuningen. Ooit een echte Van Gogh 

in huis willen hebben? Om 20:00 uur gaat de veiling van start!  

 

 

 
 

 

 

Koek en zopie 

Bij de koek en zopie kraam op het schoolplein waan je je even in wintersferen… Warme choco of een bakje 

erwtensoep. Te koud buiten? Bij de bios is er natuurlijk popcorn en als het goed is kun je ook ergens taartjes 

kopen! Voor wie gewoon al gek genoeg is; er is normale koffie, thee en limo verkrijgbaar in de kantine.  

 


