Goingarijp Creatief, zaterdag 14 oktober
Alle inwoners uit Goïngarijp zijn op zaterdag 14 oktober aanstaande van harte welkom op de
Bloemerstee in Ballingbuer. Deze middag steken we onze creatieve handen uit de mouwen! Er is een
veelzijdig workshopprogramma, voor jong én oud. We sluiten de dag af met een ‘Voorstelling’
waarvoor ook de niet-deelnemende inwoners van harte uitgenodigd zijn.
Schrijf je snel in! Het aantal deelnemers is bij enkele workshops beperkt. En wie het eerst komt……
😊. Inschrijving gebeurt op datum van binnenkomst! Overigens besluit de organisatie uiterlijk 10
oktober of een workshop doorgaat. Dit besluit is nodig wanneer er minder dan 6 deelnemers zijn. Wij
willen het budget voor het 100 jarig bestaan voorzichtig besteden.
Bovendien: Deze dag kan alleen slagen als er ook enkele inwoners vooraf en na de creatieve middag
willen helpen met het noodzakelijke “Sjouwen en ruimen”. Wil je een handje meehelpen? Geef je
op? Wij zijn je heel dankbaar 😊

1. Workshop bierbrouwen en voedertafels maken
Deze orginele combi-workshop mag je niet misen! Onder de bezielende
leiding van 4 van onze inwoners, Paul Bijlsma, Pol Wierdak, Dietmar
Laske en Willem Feenstra worden vanaf 11.00 uur de ketels op het vuur
gezet om een uniek Goingarijpster bier te gaan brouwen. Aangezien dit
procedé 6 uur in beslag neemt begint deze workshop wat eerder op de
dag.
Het bierbrouwen kent wachttijden en die worden effectief benut. Liefhebbers kunnen
een aantal voertafels in elkaar timmeren en versieren. Voor dit onderdeel kunnen ook
kinderen aanschuiven.De voedertafels worden na afloop her en der in het dorp
opgehangen. Een blijvend feestje voor de gevederde vriendjes in ons dorp!
•

Maximaal aantal deelnemers bij het bierbrouwen: 12, voedertafels maken: onbeperkt, als je
wilt dan mag je zelf een plank of plaat meenemen! Tijdstip: 11.00 tot 18.00 uur

2. Workshop fotografie: het artistieke oog
Wie maakt er niet regelmatig een (mobiele) foto? In deze workshop maak je
kennis met kunst-fotografie, waarbij je nieuw fototalent bij je zelf mag gaan
ontdekken. Jelly van Houten, een van de amateur fotografen die het dorp rijk
is, wil ons graag laten kennismaken met artistieke fotografie. Pak je eigen
digitale camera of mobiele telefoon (incl. kabels!), trek warme kleren aan en ga
mee op reis. Bekijk het dorp eens met een artistiek oog……!
De workshop begint om 14 uur en duurt 2 uur. De foto’s worden nabesproken. De mooiste foto’s
worden ingeladen op de laptop en tijdens de voorstelling om 17 uur gepresenteerd aan het grote
publiek. Dus trek die stoute schoenen aan en fotografeer!
• Het aantal deelnemers is onbeperkt. Tijdstip 14.00 tot 16.00 uur

Ad 3 Workshop schilderen, 100 jaar dierenliefde
Schilderen is heerlijk om te doen en helemaal als je er iets dierbaars mee kan vereeuwigen. De
schilderworkshop onder leiding van Denise Visser belooft dit helemaal waar te maken. Denise is
gespecialiseerd in het impressionistisch schilderen van (huis)dieren.
Aan de hand van uw eigen foto of aanwezige fotovoorbeelden
schilderen we stapje voor stapje een kunstwerk in acryl op paneel.
Voor het paneel wordt een kleine bijdrage gevraagd (€1/€2), alle
andere schilder benodigdheden zijn aanwezig. Trek een hemd aan dat
vies mag worden!
De workshop duurt 2 uur, hierna volgt nabespreking en inrichting van
de expositie die om 17 uur geopend wordt.
• Maximum aantal deelnemers: 12 . Tijdstip 14.00 tot 16.00 uur

Ad 4 Workshop volksdansen op livemuziek
De creatieve middag kan niet meer stuk als er ook gelegenheid is om samen met de beentjes van de
vloer ‘los’ te gaan. Het mellancollectiv gaat dit voor ons mogelijk maken. Zij spelen balfolk muziek,
een mix tussen bal(room) dansen en folkloremuziek. Speciaal voor ons worden er nummers gespeeld
waar we met veel deelnemers aan mee kunnen doen. Beweging en
plezier staan voorop. De workshop begint om 14.30 uur en het
dansen duurt telkens maximaal 30 minuten, zodat er tussendoor
gelegenheid is om even uit te blazen. We oefenen drie dansen, die we
om 17 uur met z’n allen demonstreren tijdens de slotvoorstelling. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd is het motto. Draag bij voorkeur
makkelijk kleding en neem ook een warme jas mee. Er wordt namelijk
buiten op het grint/gras voor de boerderij gedanst! Deze workshop kan gecombineerd worden met
een inschrijving voor een andere workshop. Ook na 16.00 uur wordt er nog gedanst.
• Aantal deelnemers is onbeperkt. Tijdstip: 14.30 tot 16.30 uur

Ad 5 Muzikale Workshop met Party DJ Lars
Ook ambities om DJ te worden? Of wil je gewoon eens kennis maken met het mixen
van muziek, waar jongeren van eigen bodem de muzikale wereld mee veroveren?
Doe dan mee met de muzikale workshop van DJ Lars Wijnalda. Hij laat ons op de muziekzolder van de
Bloemerstee kennis maken met allerlei genres zoals après-ski muziek, Top 40, zero’s en nog veel
meer! Daarna ga je lekker zelf aan de slag op de “draaitafels” . Voorkennis is niet nodig. Muziek en
apparatuur zijn aanwezig. Heb je zelf leuke muziek? Deze mag je meenemen op een cd of USB-stick.
Het is wel leuk als je jouw mobiel meeneemt voor video en geluidsopnamen. Om thuis nog eens na
te genieten en voor de voorstelling die om 17 uur begint 😊
• Maximum aantal deelnemers: 12 Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur

Ad 6 Workshop Samenzang, lach zing en verwonder
Heb je het al gehoord? Het gelegenheidskoor dat op het dorpsfeest van 23 september
voor ons zong? Dit bijzondere koor wil andere inwoners graag de gelegenheid bieden
om ook mee te doen. Daarom zingt dit koor op de creatieve dag om 16 uur samen met
alle inwoners die ook graag zingen. U zult versteld staan van het plezier en het muzikale
resultaat. Trek wel een warme jas aan want er wordt om 16 uur buiten geoefend, hierna treedt dit
samenzangkoor binnen in de Bloemerstee op 😊
• Aantal deelnemers is onbeperkt. Tijdstip: 16.00 tot 17.00 uur
Inschrijving en het volledige programmaoverzicht op volgende pagina
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Datum inschrijving ------------------------------------------------------------------------------Inleveren: annemiekwierdak@outlook.com
Of:
Kleasterwei 26 8511 AL Goingarijp

uiterlijk op 7 oktober!!

