
Van zaterdag 8 oktober t/m zaterdag 15 oktober organiseren diverse culturele  
instellingen aan het Bleekveld in Goes het project ’Cultuur rond het Bleekveld’. Het is  
de eerste keer dat een project op het Bleekveld als samenwerkingsverband door deze  
organisaties wordt opgezet. Het doel van de samenwerking is het aanbieden van  
cultuur op een laagdrempelige manier.

De deelnemende partners zijn; Bibliotheek Goes, Podium ’t Beest, Theater de Mythe, 
Kunstuitleen de Bevelanden, De Zeeuwse Muziekschool, KCE Oosterschelderegio en Katoen. 
Tijdens deze week kunnen bezoekers tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de 
vele culturele activiteiten; zo kun je zelf een insectenhotel bouwen, tekenen op het  
kleurenfeest of je eigen digitale gezichtsfilter maken. Ook kun je meedoen aan een urban  
sketching workshop in de buitenlucht, een kijkje nemen bij de muziekschool en nog veel 
meer leuks! In de avond geniet je van Portugese klanken bij de FADOpelos voorstelling, 
luister je naar een lezing over moderne Franse kunststromingen of dans je mee op de  
fanfare-punkmuziek van de Kift.

ZATERDAG 8 OKTOBER 
T/M 15 OKTOBER

De open dag is van 11:00 tot 14:00.  
De toegang is gratis.

Maak een insectenhotel van klei/leem, 
riet, bamboe en restmaterialen en  
fantaseer over de insecten die jouw 
insectenhotel zullen bezoeken.  
De workshop wordt georganiseerd van 
15:30 tot 16:30 uur in de Bibliotheek en is 
geschikt voor kinderen van 6 t/m 10 jaar 
oud. De entreeprijs is 1.- voor Bibliotheek- 
leden en 2.- voor kinderen die geen lid zijn 
van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is 
gewenst en kan via de ticketshop op  
www.bibliotheekoosterschelde.nl.

Maak je eigen gezichtsfilter en wordt wie je altijd al wilde worden! In deze workshop  
ontwerpen kinderen hun eigen gezichtsfilter, zo kunnen ze worden wat ze willen: een  
superheld, schurk, een bekende zanger of hun eigen huisdier. De kinderen gaan eerst aan  
de slag met het ontwerpen van hun filter op papier. Deze wordt vervolgens gescand en  
met behulp van een nieuwe techniek geprojecteerd. Alle kinderen gaan naar huis met een 
zelfgemaakt filmpje en hun eigen filter op zak. De workshop wordt doorlopend gegeven  
tussen 10:00 en 15:00. De toegang is gratis.

Ga mee op muzikaal tekenavontuur!  
Deze activiteit is geschikt voor kinderen in 
de leeftijd van 2 t/m 7 jaar oud. Zij werken 
samen met tekenaars en een zanger/ 
gitarist aan een groot kunstwerk. De work-
shop is te volgen om 10:45, 12:15 en 13:45 en 
duurt 30 minuten. De toegang is gratis.

Met je hoofd in de wolken is een korte film 
compilatie met uiteenlopende verhalen 
uit de hele wereld, speciaal geselecteerd 
voor de allerkleinsten. In deze films lopen de 
personages soms letterlijk en figuurlijk met 
hun hoofd in de wolken: van een draakje dat 
helemaal boven op een berg wolken maakt 
tot een giraffe met een extra lange nek, die 
daardoor nooit meer hoeft te schuilen voor 
de regen. De film is geschikt voor kinderen 
ouder dan 4 jaar en is te bekijken om 15:00. 
De film duurt ongeveer 50 minuten en de 
entreeprijs is 3,50,-. Kaarten bestellen via 
www.tbeest.nl.

Laat je meevoeren door de straten van 
Lissabon en droom weg bij het spel  
tussen zang en gitaar tijdens deze ontroe-
rende Portugese Fado voorstelling. FADO-
pelos is bekend van het SBS-programma 
We want more. De voorstelling begint om 
20:00 en de entreeprijs is 12,50,-. Kaarten 
bestellen via www.zeelandtheaters.nl.

Kunstenares Ginny Rentmeester geeft 
twee workshops Urban Sketching op en 
rondom het Bleekveld, onder de overkap-
ping bij Katoen. Voor materialen wordt 
gezorgd. De workshop is te volgen om 
11:00 en 13:00 en duurt 1 uur. De entreeprijs 
is 2.- inclusief materiaal en schetsboek-
je. Aanmelden is gewenst en kan via 
kunstuitleendebevelanden@kpnmail.nl  
of telefonisch via 0113-233729.

Een vrolijke voorstelling van theatermaker Tijl Damen propvol liedjes, sketches, acts, humor, 
interactie en… water! Van plastic soep tot waterorgel, van drinkwaterverbruik tot regenbui. 
Deze dynamische muziektheatershow is een hoosbui en een waterval ineen, waarbij het 
publiek natuurlijk op allerlei manieren betrokken wordt. De voorstelling is te bekijken om 
10:30 en 13:30 en duurt een uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
oud. De toegang is gratis maar vooraf aanmelden is gewenst en kan via de ticketshop op 
www.bibliotheekoosterschelde.nl.

De Kift is een veelkoppige, poëtische 
fanfare-punkband. Vol tomeloze energie, 
intimiteit, weemoed en euforie. Een 
megamooie mix van magnetiserende 
muziek. Met Nederlandstalige liedteksten 
die zijn samengesteld uit de wereld- 
literatuur. Het optreden start om 20:00,  
de entreeprijs is 20.-. Kaarten bestellen via 
www.tbeest.nl.

Open dag bij de  
Zeeuwse Muziekschool

Workshop insecten-
hotel bouwen door 
Bibliotheek Goes & KCE 
Oosterschelderegio

Workshop ‘Filterfabriek’ bij ’t Beest

Het Kleurfeest bij 
Theater de Mythe

Cinekid film bij ‘t Beest

Portugese Fado 
voorstelling in Theater 
de Mythe

Workshop Urban 
Sketching door de 
Kunstuitleen

Voorstelling ‘Woelig Water’ in de Bibliotheek

Optreden van de Kift 
i.s.m. Muziekpodium 
Zeeland bij ’t Beest

ZATERDAG 8 OKTOBER

Ad van der Jagt geeft een lezing  
over Franse moderne kunststromingen. 
De lezing start om 20:00 en de entreeprijs 
is 5.- Aanmelden is gewenst en kan via 
kunstuitleendebevelanden@kpnmail.nl of 
telefonisch via 0113-233729.

Lezing bij de 
Kunstuitleen

MAANDAG 10 OKTOBER

DONDERDAG 13 OKTOBER

VRIJDAG 14 OKTOBER

ZATERDAG 15 OKTOBER

Naast het activiteitenprogramma werkt kunstenaar Barre Verkerke van donderdag  
13 oktober t/m zaterdag 15 oktober elke dag aan het ‘’Bleekveld Partners’’ kunstwerk op  
het plein. Kom vooral een kijkje nemen!

Van 7 oktober t/m 27 oktober hangen de schilderijen van de Kunstuitleen bij onze culturele 
partners ’t Beest en de Bibliotheek. In de bibliotheek zullen toepasselijke kunstboeken  
worden aangeboden. Meer kunstwerken kunt u bekijken en lenen bij de kunstuitleen via 
www.kunstingoes.nl.
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