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Kom naar de zomerschool van 

Rhedelijk cultureel

Ben jij gek van theater, muziek of dans? Of vind je 

het leuker om te schminken, knutselen of mee te 

denken in onze Raad van kinderen? Wil jij wel eens 

weten hoe het allemaal werkt in een theater vol 

licht en geluid? Of heb je al�jd al eens een journaal 

willen presenteren? Kun jij nog wel wat �ps 

gebruiken over het gebruik van sociale media? 

Voor iedereen vanaf 5 jaar is er een uitgebreid 

zomerprogramma bij Rhedelijk Cultureel! Zowel in 

Dieren bij schouwburg Theothorne als in Rheden 

bij basisschool De Holtbanck. 
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Kindervoorstellingen in Openluch�heater 

de Pinkenberg in Velp

Yes! Er staat een zomervakan�e vol leuke 

voorstellingen voor de deur! Elke woensdag is er een 

kindervoorstelling in het openluch�heater. Wat kun 

je verwachten? Dirk Scheele gee� een vakan�e-

popconcert, je kunt kijken naar 'Het Snotmysterie' 

(lachen!), we gaan op reis door de �jd met de 

voorstelling 'Stamboom', Circus Salto gee� een 

feestelijke familievoorstelling, je kunt naar de vrolijke 

muziekvoorstelling 'Papa, ik wil clown worden!' en 

Roodkapje neemt eens een heel andere route door 

het bos (en dan mist ze de wolf!). Kom je ook?

Sjors spor�ef en crea�ef nu ook 

in de zomervakan�e!

Kom je deze zomer sporten, zingen of muziek 

maken? Het kan allemaal bij Sjors Zomer, het nieuwe 

zusje van Sjors Spor�ef & Crea�ef. Sjors Zomer hee� 

aanbod in de zomervakan�e tussen 11 juli tot en 

met 23 augustus 2020. Op de website kun je in één 

overzicht vinden wat er te doen is.
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https://www.sjorssportief.nl/
https://cultuurbedrijfriqq.nl/locaties/openluchttheater-pinkenberg
https://www.rhedelijkcultureel.nl/zomerschool/
https://www.rhedelijkcultureel.nl/zomerschool/
https://www.rhedelijkcultureel.nl/zomerschool/


In combina�e met de speurtocht leer je van alles 

over het park en zijn bewoners en ga je aan de hand 

van allerlei vragen op zoek naar de oplossing van 

een raadsel.

Kom ook een kijkje nemen in het kasteel en kom van 

alles te weten over de oud bewoners van Rosendael!

 

Speuren & Spelen in park Rosendael

Kom jij het park ontdekken met de speurknapzak? 

Durf jij te rennen over de Bedriegertjes, kan jij een 

boomhut bouwen met de takken uit het bos? 

Ontdek de waterdiertjes in de bosvijver met het 

schepnet en ga op zoek naar dierensporen. Trek je 

schoenen uit en loop over ons blotevoetenpad.

Van en voor kunst en cultuur in de regio

Cultuurbedrijf RIQQ

Doe je mee?

- www.cultuurbedrijfriqq.nl

- facebook.com/RIQQRheden 

Geniet deze zomervakan�e dicht bij huis �jdens de 

Summerschool en de Summerschool mini van Studio 

26! Geen échte school natuurlijk, maar crea�eve 

workshops en leuke ac�viteiten op het gebied van 

dans, muziek en circus! Kom alleen of met vrienden, 

samen maken we er sowieso de beste zomer ooit 

van! We sluiten deze culturele vakan�eweek af met 

een toffe eindpresenta�e.

Dicht bij huis genieten van de leukste 

crea�eve vakan�eweek ooit? 

Speurtocht voor gezinnen

Voor gezinnen met kinderen hee� de kasteeltuin van 

Middachten een speurtocht, met allerlei doe-

opdrachten onderweg. Tel het aantal rozensoorten 

in de rozentuin, speel een potje croquet, los een 

rebus op, zoek de Libanonceder en nog veel meer. 
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MEER...
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- twi�er.com/riqqrheden

- instragram.com/cultuurbedrijf_riqq
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https://cultuurbedrijfriqq.nl/
https://www.facebook.com/RIQQRheden
https://www.instagram.com/cultuurbedrijf_riqq
https://www.instagram.com/cultuurbedrijf_riqq
https://www.studio26.nl/evenementen/summerschool/
https://www.middachten.nl/kasteeltuin-middachten-weer-open-vanaf-3-juni/
https://rosendael.glk.nl/alles-over-kasteel-rosendael/voor-kinderen/

