
BSO Alles Kids

Tour d� talen�: Wee� 3 e� 4 �l� e�
Fashio�
Hallo Film en Talentsterren,

In een vakantie waarbij het thema 'Tour de Talent' is, spreekt het voor zich dat we
allemaal verschillende talenten van onszelf gaan ontdekken.

Waan jezelf even in Hollywood op de rode loper, kom binnen via een echte Stage Door
of loop over de catwalk. Film & Fashion week: pak je moment.

Groejes,

De regisseurs van de BSO !

Dinsdag 4 augustus
De gestolen veren van Bea Boa
30 minuten
Bea Boa is haar veren kwijt! Als ze ze niet op tijd terug heeft
kan ze niet naar de Oskaruitreiking vanavond. Help jij haar
zoeken? Máár: pas op voor de paparazzi!
Photobooth
30 minuten
Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props' die we
kunnen maken vandaag. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je
snel genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar
natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van selfies.
Filmrol koekjes
30 minuten
De ouderwetse filmrol staat nog steeds symbool voor
Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes in de vorm van een
filmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!
Star Wars bingo
30 minuten
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Darth Vader of R2D2?
Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen.
Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
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Dinsdag 11 augustus
Bij mooi weer kunnen we ook buiten met water spelen, neem
dan maar wat droge kleding mee!

Toy Story Alien Cupcakes
45 minuten
Heb je Toy Story wel eens gezien? In de film van Buzz en
Woody komen aliens voor. Gekke groene monstertjes die wij
gaan maken.
Nemo en zijn vriendjes
30 minuten
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het
clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje. Gebruik
kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig
papieren bordje een mooie tropische vis.
Maffiaspel
30 minuten
De Maffia stond centraal in de beroemde film The
Godfather. Vandaag spelen we een spannend spel waarbij
je de identiteit van de ander te weten moet komen. Een spel
waarbij je sluw moet zijn en goed moet nadenken! Welke
maffia- identiteit jij krijgt is zelfs geheim!

Donderdag 6 augustus
Disney's Speur Spektakel
45 minuten
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast
al heel wat gezien in je leven want wie kent niet de
prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel
meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden
te vinden.
Smakelijke piraten: Pirates of the Caribbean
30 minuten
Pirates of the Caribbean is een filmserie van maar liefst 5
delen. Wij maken vandaag onze eigen Jack Sparrow als
traktatie voor onszelf, we eten een piraat. Leuk om te
maken en lekker om op te eten.
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Schaduwspel
30 minuten
Spelen met schaduw is veel spannender dan zo’n ‘doodnormale’ poppenkast. Daarom
maken we zelf van een oud laken een schaduwspel. Uit karton knippen we figuurtjes die je
aan stokjes bevestigt. Gegarandeerd dat we hier heel veel lol mee gaan hebben!
Verschrikkelijke Ikke
45 minuten
Minions! We denken wel dat dit de populairste filmfiguurtjes zijn van de afgelopen tijd. Of
niet? Verschrikkelijke Ikke is heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je mee?

Donderdag 13 augustus
We gaan vandaag ook naar de multistee, dus neem je gymkleding mee!

Wall of Fame
30 minuten
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk
'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!
Popcornballen
45 minuten
In een themaweek van films, sterren en beroemd zijn mag de heerlijke filmsnack, popcorn,
niet ontbreken. We maken er een lekkere variatie op waarmee je iedereen kunt verrassen.
TV & film kennis quiz
45 minuten
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie. Je kunt sterren verdienen. Het
team met de meeste sterren verdient een plaats op de Wall of Fame!

We hopen dat jullie Sterren van BSO Alles Kids er net zo veel zin in
hebben als wij !!!
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