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OVERZICHT VAN ORGANISATIES EN KUNSTENMAKERS 

Datum: 2 maart 2021 

Deze lijst is een overzicht van mensen en organisaties die mogelijk een interessante 
aanvulling kunnen zijn voor het activiteitenaanbod in jullie buurt of dorpshuis.  

De lijst bevat namen van gezelschappen/ individuen die in andere buurt- en 
dorpshuizen voorstellingen, cursussen of workshops hebben gegeven of een bijdrage 
hebben geleverd aan een dorpsfeest of jubileum en dat ook bij andere buurt- en 
dorpshuizen zouden kunnen doen. 

Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) heeft meer contacten van mensen die iets voor u 
zouden kunnen betekenen. Contactpersoon bij K&C is Boris Brink. 

Muziek 

https://derijdendepopschool.nl 

 

De Rijdende Popschool; geeft 
muziekles op locatie (in 
dorpshuizen) aan jeugd, jongeren 
en volwassenen. Bijzonderheden: 
groepsgewijs en geven gratis 
workshops. 

http://www.dezangwinkel.nl/ 

 

 

Karin Slomp van de Zangwinkel 
geeft individueel of groepsgewijs 
zangles. Ook incidenteel, 
bijvoorbeeld voor een  bestaand 
koor die eens wat anders willen 
(proberen). 

http://www.bigbandmoonlight.nl/songs-
of-the-liberation/ 

De Bigband Moonlight uit Assen 
heeft een programma 
samengesteld voor 75 jaar 
bevrijding, maar dat is in het water 
gevallen. 

   

http://www.duoplease.nl/ Leuke band uit Uffelte met muziek 
uit de jaren 60 en 70. 

 

https://derijdendepopschool.nl/
http://www.dezangwinkel.nl/#_blank
http://www.bigbandmoonlight.nl/songs-of-the-liberation/
http://www.bigbandmoonlight.nl/songs-of-the-liberation/
http://www.duoplease.nl/
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Andries Middelbos maakt voorstellingen op het snijvlak van cabaret en muziek. 
 
Hij heeft een Drentstalig verhalen en liedjes programma. Voor het Cultuurhuis Odeon in 
Tweede Exloërmond had hij een aangepast programma gemaakt voor maximaal 30 
personen. De naam van zijn voorstelling is ‘De tied van striepkoornbroek, wollen borstrok 
en levertraon.’ Hij zou dat ook graag in dorpshuizen opvoeren. 
 
Hij heeft voor de laatste verkiezing dorpshuis van het jaar het dorpshuizenlied gemaakt:  
https://www.rtvdrenthe.nl/media/67864/Andries-Middelbos-zingt-over-Drentse-
dorpshuizen 
 

 

Lezingen en Cursuswerk 

https://www.huusvandetaol.nl/onderwies/cursussen Huus van de Taol geeft 
diverse cursussen over 
de Drentse taal en 
cultuur, maar zijn ook 
te benaderen voor 
quizen. Leuk voor oude 
en nieuwe Drenten. 

http://abeldarwinkel.nl/ 

 

Kan een middag aan 
elkaar praten of uw 
club of vereniging een 
gezellige avond kan 
bezorgen. 

Creatief 

 http://www.kreakracht.nl/ creatieve workshops voor verschillende 
doelgroepen en komt in veel dorpshuizen 
door heel Drenthe. 

 

Film en Fotografie 

https://blijfkijken.wordpress.com/ Ester Kroezenga geeft divers workshops en 
cursussen over fotografie, film, stopmotion 
animatie en fotoschop (leuke kerstkaart 
maken) voor jong en oud.  
 

https://www.rtvdrenthe.nl/media/67864/Andries-Middelbos-zingt-over-Drentse-dorpshuizen
https://www.rtvdrenthe.nl/media/67864/Andries-Middelbos-zingt-over-Drentse-dorpshuizen
https://www.huusvandetaol.nl/onderwies/cursussen#_blank
http://abeldarwinkel.nl/
http://www.kreakracht.nl/#_blank
https://blijfkijken.wordpress.com/
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Theater 

http://hilbert.nl/ 
 

Goochelaar en verhalenverteller 

https://www.hetnieuwemasker.nl/ 
 

Theatergroep het nieuwe masker maakt al 
meer dan 55 jaar voorstellingen voor jong 
en oud. 

http://www.zoudttheater.nl/ 
 

Toneelgezelschap uit Roden die 
voorstellingen geven in diverse 
dorpshuizen. Met name interessant voor 
dorpshuizen die de beschikking hebben 
over een toneelzaal. 

https://wimsegers.jimdo.com Wim Segers is een straattheatermaker en 
een creatieve animatie duizendpoot. Het 
publiek verrassen en verwonderen staat 
altijd centraal, ongeacht de leeftijd. 

 

Jeugd 

 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/ 

Stoepkrijtwedstrijd voor 
kinderen in de basisschool 
leeftijd door Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds Drenthe. 
Deze activiteit is gratis. Het 
jeugdsport en Jeugdcultuurfonds 
Drenthe  willen graag het 
bestaan van hun fondsen onder 
de aandacht brengen via een 
banner en foldermateriaal. 

http://www.peterselie.nl/ 
 

Poppentheater Peterselie geeft 
poppentheater voor kinderen. 

 

Pubquiz 

https://www.quiz-vragen.net/muziek-
normaal-quizvragen/ 

Steeds meer dorpshuizen organiseren een 
pubquiz.  Mensen vinden het leuk om het in 
teamverband tegen anderen op te nemen. 
Er zijn diverse sites waar vragen over 
verschillende onderwerpen kunnen worden 
gevonden. 

 

http://hilbert.nl/
https://www.hetnieuwemasker.nl/
http://www.zoudttheater.nl/#_blank
https://wimsegers.jimdo.com/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/
http://www.peterselie.nl/#_blank
https://www.quiz-vragen.net/muziek-normaal-quizvragen/
https://www.quiz-vragen.net/muziek-normaal-quizvragen/
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Natuur en milieu educatie 

https://www.dassenwerkgroepdrenthe.nl/?page_id=14 
 

De leden van Dassenwerkgroep 
Drenthe verzorgen lezingen, 
excursies en tellingen.  

https://greendreamster.nl/ Organiseert 
wildplukwandelingen door 
Noord Nederland. Verschillende 
mogelijkheden bespreekbaar. 
Bijvoorbeeld wandeling vanuit 
dorpshuis naar het bos en na 
afloop maaltijd bereiden/ jam 
maken in het dorpshuis 

 

 

https://www.dassenwerkgroepdrenthe.nl/?page_id=14
https://greendreamster.nl/

