FESTIVAL KUUB maakt verbinding... met gratis workshops!

In juni, de IkToon-maand, gaat Festival KUUB online met Studio KUUB! In samenwerking met
Videolab Alkmaar toveren we de theaterzaal van Artiance | Centrum voor de Kunsten om tot
programmastudio en zenden we iedere maandagavond om 19.30 uur live een divers programma uit
met cultuurbeoefenaars, (semi-)professionals en online publiek.
Je kunt jezelf creatief uitleven met gratis workshops en zelfs meedoen met een smakelijke live
uitvoering van het Pannekoeken Rondeau! Lees meer over alle activiteiten voor jong tot ouder en
schrijf je in/doe mee:

Do. 18 juni, 19.00 uur: Workshop Buikdans met Mena Leila & Alan dos Santos
Tijdens Festival KUUB geeft Mena Leila (oriëntaals
dansers) samen met Alan Dos Santos (Braziliaanse
percussionist) een heerlijk energieke workshop.
Met hun voeten in het gras brengen Alan en Mena
muziek & dans bij jou in de huiskamer. In deze 50
minuten durende workshop leer je
basistechnieken van de oriëntaalse buikdans en
dans je samen met Mena Leila op Braziliaanse
muziek. Dans maakt je blij & fit, dus doe mee!
Do. 18 juni, 20.00 uur: Win mooie prijzen in de Shuffle KUUBBINGO!
Op donderdag 18 juni presenteert Shuffle de
KUUBBINGO. Tijdens dit bingofeestje kun je
toffe en unieke prijzen winnen van lokale
kunstenaars en Alkmaarse ondernemers. Met
als hoofdprijs een ingelijste versie van de
exclusieve ShufflePrent van kunstenaar
Kimberley Buizer en schrijver Yormie Aboe
Dzaki en een complete Indische rijsttafel voor
twee van Ropaya. Zorg dat je jouw bingokaart in huis hebt: lees hoe op Shuffle.

Zo. 21 juni: Schrijf je zomerhit met Milou Mignon - ook voor vaders!
Luid de zomer in met je eigen lied! Op 21 juni, vaderdag, is zangeres
en liedmaker Milou Mignon je reisgids door je zomerherinneringen.
Ze begeleidt je schrijfproces met tips en tricks. Alle (aspirerende)
liedmakers, schrijvers en zangers zijn welkom in deze gratis
workshop.
21 juni, van 12:30 – 17:00. Geef je op voor donderdag 18 juni
studiokuub@gmail.com ovv ‘zomerhit’ & ontvang instructies. Lees
meer of volg het facebook event.

Do. 25 juni: Optreden Pannenkoeken Ensemble - Deelnemers gezocht!
Componist meLê yamomo en trompettist Thijs van den
Geest zoeken deelnemers voor het Pannenkoeken
Ensemble! Ze nodigen pannenkoekenbakkers uit mee te
doen aan het muziekstuk ‘Pannenkoek Rondeau’, speciaal
voor KUUB gecreëerd. Doe mee aan dit muzikale bakfestijn!
Geef je op voor de repetitie (22 juni 19.00 uur) via
studiokuub@gmail.com ovv ‘pannenkoek’ of kijk 25 juni
om 19.00 uur. Lees meer.

Doorlopend: Maak een Mythologiebeest - laat hem meespelen in een muziekvideo...
Maak een mythologiebeest van stokken, papiertape en verf met
Michiel Bakkum. Je beest kun je laten ophalen door de
kunstenaar om mee te spelen in de muziekvideo van The
Compounds! Hoe tof is dat??? Lees meer.

Doorlopend: Booschap van licht - Lichtatelier
Verras je opa, oma, vriend of iemand anders die je dierbaar is
met een mooie boodschap van licht ( en schaduw)! Stuur
virtuele liefde, knuffel op afstand of steek een hart onder de
riem. Check de instructievideo van Lichtatelier Alkmaar voor
(volwassen) kinderen vanaf 8 jaar.

Doorlopend: Smartphoto Art – Judith in den Bosch
Maak fotokunst met je telefoon! Kunstenares Judith in den Bosch legt je
in deze instructievideo uit hoe. Lees meer over Judith in dit interview.

Doorlopend: KUUBje Koffie – Rosina Loocks
Kunst & koffie, een gouden combinatie, niet? Dat vond Rosina ook en daarom
bedacht deze kunstenares en kunstdocente er een mooie workshop bij! Want
wist je al dat koffie een uitstekend middel om te gebruiken als verf? In de
instructievideo legt ze uit hoe!

Doorlopend: Programmeer een animatie!
Ga aan de slag met programmeren! Het project Aap Noot Scratch werd
genomineerd met de ‘Gouden C’ en speciaal voor deze gelegenheid
ontwikkelde Cym Crea Computer een leuke workshop voor KUUB! Hiermee
weet je alle basics van het programmeren en maak een leuke animatie. Voor
kinderen van jong tot ouder.

Doorlopend: re-style je foto in KUUBstijl
Maak van je foto een waar kunstwerk! Artificiële intelligentie (AI)ontwikkelaar Jasper van Heugten bouwde in samenwerking met
KUUB een online tool waarin je foto wordt omgetoverd in de stijl van
een lokale kunstenaar. Upload je foto, laat de AI-technologie je foto
tot kunstwerk transformeren en tadaaa! Door je ge-restylede foto te
delen via social media met #kuubstijl, promoot je ook lokale
cultuurmakers. Probeer het uit

Tot slot: toon ons je creaties via het KUUB-nummer 06-30071782
Stuur ons je foto via Whatsapp en weet komt 'ie in de uitzending :-) Lees over ons AVG beleid.

