
Programma Open Huis 2022
Quintuszaal

12.00 - 12.05 uur
Openingsact “We gaan nog niet naar huis” voorproefje uit 
familievoorstelling Wonderland - musicalcursisten

12.10 - 12.30 uur
Hoornensemble

12.30 - 12.45 uur
Optreden 2Singalong2 (zangers en zangeressen met een speciale
achtergrond of (licht) verstandelijke beperking).

12.50 - 13.10 uur
Kinderkoor Q-ties

13.10 - 13.30 uur
Rock oud Loud (Popkoor 55+)

13.30 - 13.35 uur
Oekraïnse Wals - breed optreden meerdere instrumenten iedereen 
die kan doet mee POP UP

13.35 - 14.00 uur
Klezmer ensemble

14.00 - 14.30 uur
Symfonieorkest Fidelio

14.30 - 14.55 uur
Popkoor Koordaat

15.00 - 15.25 uur
Jazz Combo

15.25 - 15.55 uur
Quintus Soul Factory

15.55 - 16.00 uur
Slotact “We gaan nog niet naar huis” voorproefje uit familievoorstelling
Wonderland - musicalcursisten

Dansstudio

12.15 - 12.30 uur
Optreden + kennismaking moderne dans

12.30 - 12.45 uur
Test je Fitheid! Uitgevoerd in samenwerking met Argo fysiotherapie

12.45 - 13.00 uur
Pilates mini workshop + doe mee en stel je vragen

13.00 - 13.15 uur
Test je Fitheid! Uitgevoerd in samenwerking met Argo fysiotherapie

13.15 - 13.30  uur
Optreden + kennismaking moderne dans

13.30 - 13.45 uur
Pilates mini workshop + doe mee en stel je vragen

13.45 - 14.15 uur
Workshop Streetjazz groep 4-6, doe mee en stel je vragen

14.15 - 14.45 uur
Workshop Reis door je lichaam groep 3-5, doe mee en stel je vragen

14.45 - 15.30 uur
Optreden + Les met spitzen door selectieklas

15.30 - 16.00 uur
Open les ballet voor beginners/volwassenen, doe mee en stel je vragen

Atelier 0.11

12.00 – 12.15 uur / 12.25 – 12.40 uur / 
12.50 – 13.05 uur / 13.15 – 13.30 uur
Workshop ‘De schildersezel en jij’, 6+. 
Tussen de workshops ruimte om vragen te stellen over het kinder- en 
jongerenatelier

13.45 - 15.15 uur - doorlopend instuif
Instuif Draadbloemen maken, alle leeftijden: Loop binnen voor vragen 
over het kinder- en jongerenatelier

15.15 - 16.00 uur
Edelsmeden: Open Atelier + Uitleg, volwassenen

Kunstmarkt: binnenplaats – dansplein

12.00 – 16.00 uur
Inspiratie en verkoop

Houtskool workshop, kunstwerken 2D en uitleg cursussen 2D
Fotografie
Keramiek
Grafiekcollecties
Boekbinden
Quintus Extra: Sociaal Domein, Verhuur, Maatwerk, Kinderfeestjes, 
Onderwijs & Amateurkunst

Lokaal 1.13

12.10 - 12.40 uur  
The Vocal Experience: Open les 

13.00 - 13.30 uur / 15.00 - 15.30 uur
Workshop ‘zet je brein in beweging-RGM’
Vooraf en na afloop ruimte om vragen te stellen over deze cursus

14.00 - 14.30 uur  
Open repetitie ‘Keltische Ensemble Gaelic Wink’
Kom luisteren of neem je instrument mee en schuif gezellig aan!

Lokaal 0.05
13.30 – 14.00 uur
The Vocal Experience: Open les

Het Spetterletterspel!
12.00 - 16.00 uur
Het spel met theater en taal voor alle leeftijden. Door het gehele 
gebouw, met leuke verrassing op het eind!

Theaterstudio
12.00 – 16.00 uur
Silent disco – feel the beat!

Foyer
12.00 – 16.00 uur
Theater: verkleden & fotobooth

Begane grond & 1e verdieping

Expositie Kunst & Ambacht 2022 met o.a. schilderijen, keramiek, 
glaskunst, edelsmeden, muurschildering Tom van den Bosch, 
kinder- en jongerenatelier, Kunst Anders.


