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KINDERATELIERS

Wij zorgen voor creatieve ateliers met een twist. Géén saaie technieken of ‘iedereen
hetzelfde’, maar ruimte voor zelfontplooiing, experiment en eigen creaties. We
garanderen een speelse, actieve en laagdrempelige aanpak, gebaseerd op vele jaren
ervaring, die ook aanstekelijk is voor ouders, begeleiders en leerkrachten. Vraag ook naar
ons aanbod voor die doelgroep!
AANBOD

THEATERSPEELKOFFER

BESCHRIJVING:
Deze thema speelkoffer is ideaal als aanvulling op het andere Savooiaanbod. Verwacht je
veel wachtenden voor het kinderkapsalon of de visagie en wil je hen ook iets aanbieden?
Wil je de kinderen zelf actief aan het werk zien? De koffer bevat heel wat attributen die de
verbeelding van de kinderen aan het werk kunnen zetten gaande van verkleedkledij en
attributen, handpoppen, muziekinstrumenten, make-up tot een echte catwalk etc. Om het
spelelement nog meer te prikkelen voorzien we ook één ervaren begeleider die de
kinderen op weg kan zetten.

PRAKTISCH:
 De koffer komt voor minimum drie uur naar je toe en kan geboekt worden in
combinatie met een andere formule.
 Te voorzien: beschikbare ruimte van 6/4 m
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A).
 De begeleider komt ongeveer drie kwartier uur vóór aanvang van het atelier aan.
Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de atelierruimte te voorzien, om
het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan parkeren,
vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
WORKSHOP HAARACCESSOIRES MAKEN

BESCHRIJVING:
Wanneer we het aanbod haaraccessoires in de winkels bekijken, denken we vaak dit kan
toch creatiever en speelser. Tijd om hier zelf iets aan te veranderen. Met leuke, nieuwe en
vaak ook gerecupereerde materialen gaan we aan de slag en laten we de kinderen zelf een
creatieve stap zetten in het ontwerpen van hun eigen haarkunstwerkje.
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PRAKTISCH:
 Het atelier komt voor minimum drie uur naar je toe en kan geboekt worden in
combinatie met een andere formule.
 Min. 5 max. 12 kinderen per groepje/per uur. Bij voorkeur ook een aantal extra
volwassen begeleiders.
 Indien één week voor het plaats vinden van de workshop het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht deze workshop te annuleren.
 Te voorzien: 2 stevige grote tafels (een knutsel –en een materiaaltafel)
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A).
 De begeleider komt ongeveer drie kwartier uur vóór aanvang van het atelier aan.
Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de atelierruimte te voorzien, om
het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan parkeren,
vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
WORKSHOP OPSTEEK-EN VLECHTTECHNIEKEN

BESCHRIJVING:
Opsteek-en vlechttechnieken zijn van alle tijden. Ze komen en gaan met de trends. Wij
spelen met technieken uit verschillende periodes en geven deze een theatrale toets.
Wil jij ook enkele technieken aanleren? Je altijd al afgevraagd welke vlecht jou het beste
staat? Of ben je op zoek naar de perfecte victory roll?
Op een praktijkgerichte manier leren we je enkele basisvaardigheden waarmee je aan de
slag kan voor het creëren van een eigen stijl. Ben je een beginner of heb je al wat ervaring?
We passen het niveau aan zodat iedereen het leerproces goed kan volgen.

PRAKTISCH:
 Het atelier komt voor minimum twee uur naar je toe en kan geboekt worden in
combinatie met een andere formule.
 Min. 6 max. 12 kinderen per groepje/per uur. Bij voorkeur ook een extra volwassen
begeleider.
 Indien één week voor het plaats vinden van de workshop het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht deze workshop te annuleren.
 Te voorzien: 2 grote tafels, 5 stoelen en een spiegel.
 De ruimte dient over voldoende natuurlijklicht te beschikken en bij voorkeur
afgesloten van de andere ruimtes.
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 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A).
 De haarkunstenaar komt ongeveer drie kwartier uur vóór aanvang van het atelier
aan. Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de atelierruimte te voorzien,
om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan
parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
BELEVINGSATELIER PEUTERS – 1,5 TOT 3-JARIGEN

BESCHRIJVING:
We openen een atelier op peutermaat, waarin de allerkleinsten kunnen voelen, luisteren,
spelen, experimenteren binnen de verschillende kunstendomeinen zoals theater,
beeldende kunsten en muziek. Verwonderd worden door lichtjes, verrast zijn door
geluiden, betoverd worden door poppetjes… Deze activiteit is dubbelleuk wanneer extra
volwassen begeleiders mee doen (ouders, grootouders, juffen, etc…)

PRAKTISCH:
 Het atelier komt voor minimum een halve dag naar je toe. Er kunnen verschillende
kleine groepjes passeren op een halve dag, per uur. Ideaal dus als u verschillende
klasjes wil laten proeven van dit atelier.
 Voor dit actief atelier draagt iedereen best makkelijk zittende kledij die ook vuil
mag worden.
 Min. 5 max. 12 kinderen per groepje/per uur. Bij voorkeur ook een aantal extra
volwassen begeleiders.
 Indien één week voor het plaats vinden van de workshop het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht deze workshop te annuleren.
 Te voorzien: een open, veilige ruimte waarin de peuters vrij kunnen bewegen en
waar er geen afleiding is van buitenaf (bv. refter, turnzaal, …). Het atelier is
sfeervoller als de ruimte kan verduisterd worden.
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A).
 De begeleider komt ongeveer 1 uur vóór aanvang van het atelier aan. Gelieve min.
1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de atelierruimte te voorzien, om het in- en
uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan parkeren, vragen we
om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
 Je kan onze begeleiders altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grotere
opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige, warme
maaltijd aangeboden.

3

BTW nr.: 0845 862368
Bankrekening nr.: BE 60 89 102 409 1170
Mail: info@theatersavooi.be GSM nr.: 0032 (0) 486 51.77.78

 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.
ATELIER STREEPJE MUZIEK – 4 - 6 JARIGEN

BESCHRIJVING:
Tijdens dit atelier vertrekken we vanuit lijnen en strepen, kromme en rechte, schots en
scheve. Tekeningen, verschillende materialen, ons lichaam en muziek als begeleiding zijn
het startpunt voor een actieve workshop waarin veel bewogen wordt: van ons kleinste
teen tot het topje van onze neus! We werken vanuit het natuurlijk spelgedrag van onze
kinderen om zo op maat met hen mee te kunnen spelen en ontdekken.

PRAKTISCH:
 Min. 5 max. 20 kinderen per atelier.
 Deze workshop duurt minimum 2 uur.
 Indien één week voor het plaats vinden van het atelier het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht dit atelier te annuleren.
 Te voorzien: een open ruimte waarin de kleuters vrij kunnen bewegen en waar er
geen afleiding is van buitenaf (bv. refter, turnzaal, …).
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over een stopcontact in de buurt (230V-16A).
 De begeleider komt ongeveer 45 minuten vóór aanvang van de workshop aan.
Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de workshopruimte te voorzien,
om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan
parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen.
 Je kan onze begeleiders altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grotere
opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme
maaltijd aangeboden.
 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.
PAPIEREN THEATERATELIER – 6-9-JARIGEN

BESCHRIJVING:
Door allerlei soorten papier en karton landen we op een planeet waar zo goed als alles
mogelijk is. Het materiaal lokt heel wat uit, van bewegen tot zingen, over knippen naar
verhalen bedenken. Een muzisch domein-overschrijdend atelier die voor elk verschillend
kind wel wat in zich heeft.
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PRAKTISCH:
 Min. 5 max. 20 kinderen per atelier.
 Dit atelier duurt min. 2 uur.
 Indien één week voor het plaats vinden van het atelier het minimaal aantal
inschrijvingen niet gehaald werd, licht de organisatie Theater Savooi in en behoudt
Theater Savooi het recht om dit atelier te annuleren.
 Te voorzien: een open ruimte waarin de kinderen vrij kunnen bewegen en waar er
geen afleiding is van buitenaf (bv. refter, turnzaal, …) Het is leuk als de kinderen
ook zelf papier (zoals kranten, tijdschriften) en karton (dozen en verpakkingen
groot en klein) kunnen meebrengen, om de betrokkenheid te verhogen en zo het
hergebruiken van materialen te stimuleren.
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A).
 De begeleider komt ongeveer 45 minuten vóór aanvang van het atleier aan.
Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de ruimte te voorzien, om het inen uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan parkeren, vragen
we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen
 Je kan onze begeleiders altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grotere
opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme
maaltijd aangeboden.
 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.
OBJECTENTHEATER – 10-12-JARIGEN

BESCHRIJVING:
Je hoeft niet altijd de klassieke poppenkast in te duiken om op een leuke manier met
poppen te spelen. Een gans universum kan tot leven komen wanneer je de mogelijkheden
van objectentheater ontdekt. Een beetje techniek, een portie humor, een stevige dosis
verbeelding en je bent vertrokken.
ACTIEVE workshop met focus op zelf spelen.

PRAKTISCH:
 Min. 5 max. 20 kinderen per workshop
 Deze workshop duurt min. 2 uur.
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 Indien één week voor het plaats vinden van de workshop het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht deze workshop te annuleren.
 Te voorzien: een open ruimte waarin de kinderen vrij kunnen bewegen en waar er
geen afleiding is van buitenaf (bv. refter, turnzaal, …) Deze workshop is sfeervoller
als de ruimte kan verduisterd worden.
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent.
 Graag beschikken wij over enkele stopcontacten in de buurt (230V-16A)
 De begeleider komt ongeveer 45 minuten vóór aanvang van de workshop aan.
Gelieve min. 1 gratis parkeerplaats(en) dicht bij de workshopruimte te voorzien,
om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij kan
parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen
 Je kan onze begeleiders altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grotere
opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme
maaltijd aangeboden.
 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.

ALGEMENE INFO:
 Wij komen pas naar een opdracht nadat wij een ondertekend contract hebben
ontvangen.
 Wij vragen een voorschot van 30% voor opdrachten groter dan 3000€ (excl. BTW)
 Verdere contractuele afspraken kan u terug vinden in het contract.
 It all started with a dream……in onze prijs is inbegrepen de Savooi-service van al
onze medewerkers, onze boekhouder, onze webmaster, onze lay-outer, onze
Savooimobiel, onze creatieve inspirerende maak- en oefenavonden, onze
opleiding, onze repetities, onze decorbouw, materiaalschade, onze
verplaatsingskosten, onze prospectie, onze bijdrage aan ‘vadertje staat’,… .
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