
Donderdag 18 oktober
Cinekidfilm: Koningin van Niendorf, Nederlands gesproken
11:00 uur – 12.10 uur
Leeftijd: 9+ 
Locatie: Groene Engel, Kruisstraat 15 Oss, T 0412-405504, 
www.groene-engel.nl
Kosten: € 5,- per persoon. Via www.groene-engel.nl en 
een half uur voor aanvang bij de kassa.
Een klassiek zomervakantie-avontuur waarin de ouders vrijwel 
volledig uit zicht zijn. De tienjarige Lea is niet zo’n ‘meisjes-meisje’. 
Ze wil lid worden van de club jongens in haar dorp en doet daarom 
mee aan een weddenschap. Vanaf dat moment start een zomer vol 
avonturen. De film vertelt met realistische emoties en met prachtige 
shots van het platteland, over een serieus, authentiek meisje, dat de 
wereld om haar heen nieuwsgierig observeert.

Donderdag 18 oktober
Je eigen naam in graffiti
12.30 uur – 14.00 uur
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, contact@muzelinck.nl, 
www.muzelinck.nl, T 0412-623727
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 10,- per persoon. Minimum aantal deelnemers: 8, 
maximum aantal: 15. Aanmelden voor 12 oktober.
Maak je eigen graffiti schilderij met je naam! Met hulp van Bart ga je 
zelf je eigen naam op canvasdoek maken met spuitbus! De docent 
van de workshop is Bart de Ruijter.

Donderdag 18 oktober
Leer vlug vloggen
12.30 uur – 14.00 uur
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, contact@muzelinck.nl, 
www.muzelinck.nl, T 0412-623727
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 10,- per persoon. Minimum aantal deelnemers: 8,  
maximum aantal: 14. Aanmelden voor 12 oktober.
Vloggen is superleuk! In deze workshop ga je zelf een vlog maken. 
Je kan zelf kiezen waar jij het over wilt hebben. Maak jouw film nog 
interessanter door challenges of pranks uit te halen. Film samen met 
jouw vriendjes en vriendinnetjes de wereld om jou heen. Misschien 
ben jij wel de nieuwe Enzo Knol. De docent van de workshop is Chris-
tian Godschalk.

Maandag 15 oktober
Cinekidfilm: Beeld-
spraak, Nederlands 
gesproken
11:00 uur – 11.45 uur
Leeftijd: 3+ 
Locatie: Groene Engel, Kruisstraat 15 Oss,  
T 0412-405504, www.groene-engel.nl
Kosten: € 5,- per persoon. Via www.groene-engel.nl en  
een half uur voor aanvang bij de kassa.
Het Cinekid Festival is er voor jong en oud. Voor de allerkleinsten is 
er dit jaar iets nieuws in De Groene Engel. In ‘Beeldspraak’ kunnen 
zij de verfilmingen van vier bekende prentenboeken zien, zoals onder 
andere ‘Fred & Anabel’ en ‘Wij gaan op berenjacht’. De voorstelling 
duurt drie kwartier. Deze korte films zijn Nederlands gesproken. 

Maandag 15 oktober
Stadsspeurtocht De Buit van de Bende
13.00 uur – ongeveer 14.30 uur
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Locatie: Stadsarchief Oss, Raadhuislaan 10 Oss (in de Bibliotheek), 
T 0412 842010, E informatie@stadsarchiefoss.nl
Kosten: € 8,50 per persoon. Minimum aantal deelnemers:  
9 personen, aanmelden voor 12 oktober.
Je komt vast wel eens in het centrum van Oss. Om te winkelen, rond 
te kijken, een ijsje te eten. Maar dit keer krijg je een hele nieuwe kijk 
op Oss. Je gaat namelijk op zoek naar de buit van de ‘Bende van 
Oss’. Met allerlei spannende opdrachten en spellen leer je in een 
groepje Oss op een hele andere manier kennen. Wie heeft de mees-
te vragen goed en haalt het meeste geld binnen?

adres Raadhuislaan 10 - 5341 GM Oss
t 0412 842 010 i www.stadsarchiefoss.nl 
e informatie@stadsarchiefoss.nl - entree gratis

Dinsdag 16 oktober
Cinekidfilm: De grote boze vos & andere verhalen,  
Nederlands gesproken 
11:00 uur – 12.20 uur
Leeftijd: 6+ 
Locatie: Groene Engel, Kruisstraat 15 Oss, 
T 0412-405504, www.groene-engel.nl
Kosten: € 5,- per persoon. Via www.groene-engel.nl en  
een half uur voor aanvang bij de kassa.
Alles staat op zijn kop in deze film in de wereld van de boerderijdieren: 
het varkentje probeert samen met het konijn en de vos voor ooievaar 
te spelen en kippen jagen op vossen, terwijl een vos de kuikentjes 
bemoedert. Als het kerstfeest nadert verkleedt de eend zich als de 
Kerstman. Hartverwarmend en doldwaas, deze vrolijke nieuwe ani-
matiefilm van de makers van Ernest & Celestine.

Dinsdag 16 oktober
Ontsnap jij uit de Escaperoom? 
13.00 uur – 14.30 uur en 14.30 uur – 16.00 uur
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Locatie: Volksuniversiteit Oss, Kruisstraat 94 Oss, T 0412-638060, 
E-mail: info@volksuniversiteitoss.nl, www.volksuniversiteitoss.nl
Kosten: € 7,50 per persoon. Minimum aantal deelnemers:  
5 personen. Aanmelden voor 9 oktober.
Uit een Escape Room komen is meestal een hele uitdaging. Speciaal 
voor deze dag wordt er een Escape Room opgebouwd in de Volks-
universiteit, samen met kinderfeestje-idee. Lukt het jou om puzzels 
op te lossen en cryptische aanwijzingen op te volgen of verbanden te 
zien en te ontsnappen? Je hebt maar één uur. Binnen die tijd moet je 
samen met je mede-ontsnappers de uitgang vinden. Krijg jij de kluis 
geopend? Maar pas op voor de piraten! 

Woensdag 17 oktober
Cinekidfilm: De buurtspion, Nederlands gesproken
11:00 uur – 12.20 uur
Leeftijd: 6+ 
Locatie: Groene Engel, Kruisstraat 15 Oss, T 0412-405504,  
www.groene-engel.nl
Kosten: € 5,- per persoon. Via www.groene-engel.nl en een half uur 
voor aanvang bij de kassa.

Agatha Christine is dol op mys-
teries. Na een verhuizing wil 
haar moeder dat ze snel nieuwe 
vrienden maakt, maar zelf heef 
ze andere plannen; de kelder van 
haar nieuwe huis tovert ze om tot 
een heus detectivebureau. Ze 
denkt dat ze een diefstal in de 
buurtwinkel snel heeft opgelost, 
tot een coole buurjongen met zijn 
skateboard haar aandacht af-
leidt. Nu wordt het plotseling erg 
ingewikkeld in deze fantasierijke 
animatiefilm.

Woensdag 17 oktober
Poppentheater Ronze-
bons speelt ‘Het lieve vitaminesp(r)ookje’
14.00 uur – 15.00 uur
Leeftijd: 3 – 7 jaar 
Locatie: Theater De Lievekamp,locatie Marag, achterzijde  
van het theater aan het Maragpleintje, Raadhuislaan 14 Oss,  
T 0412 – 0412-64 89 22, www.lievekamp.nl. Kosten: € 8,50  
per persoon, excl. € 1,25 ticketfee, via www.lievekamp.nl
Net als theater De Lievekamp viert ook Jan Roosenboom dit jaar zijn 
gouden jubileum; in september is hij vijftig jaar in het vak als poppen-
speler! Met zijn Poppentheater Ronzebons is hij al enkele jaren een 
vaste bespeler van Theater Marag. Tijdens zijn voorstellingen is er een 
actieve rol weggelegd voor de kinderen. Nu speelt hij ‘Het lieve vitami-
nesp(r)ookje’. Jan Klaassen moet hoog nodig afvallen. Hoe? Door meer 
te bewegen en gezonder te eten. Hij koopt allerlei soorten fruit en groe-
ten, maar dit verdwijnt steeds. Waar blijft toch alles? Jan snapt er niets 
meer van. Misschien dat de kinderen meer weten… Deze voorstelling 
sluit aan bij het Osse themajaar ‘We are food’.

Woensdag 17 oktober
Waan je in een andere wereld met de Green Screen! 
11.00 uur – 16.00 uur (inloop, geen vaste starttijd) 
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Locatie: Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10 Oss,  
T 0412 622618, www.bibliotheekoss.nl 
Kosten: gratis. Aanmelden is niet nodig, kom gewoon binnenlopen.
Heb jij altijd al in een hangmat willen liggen op een tropisch eiland? Of in 
de ruimte willen zweven? Of zelf op de kaft willen staan van je favoriete 
boek? De techniek van het groene scherm maakt dit allemaal mogelijk. 
Laat je verrassen en waan je in een hele andere wereld. Gebruik attri-
buten zoals hoedjes, maskers en brillen om de mooiste foto van jezelf te 
maken. Is het gelukt? Dan mag je de foto naar jezelf mailen. Dus neem 
je papa, mama, broers, zusjes, opa, oma en vriendjes mee en leef je uit 
voor het groene scherm!

Donderdag 18 oktober
Hologrammen maken 
10.30 uur – 12.00 uur
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, contact@muzelinck.nl, 
www.muzelinck.nl, T 0412-623727
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 10,- per persoon. Minimum aantal deelnemers: 8, 
maximum aantal: 14. Aanmelden voor 12 oktober.
Heb jij wel eens van een hologram gehoord? Dat is ruimtelijke projectie die 
alleen uit licht bestaat. Op deze manier kun je iets maken wat er wel is, maar 
wat je niet kunt aanraken. In deze leuke workshop leer jij hoe jouw smartp-
hone kunt veranderen in een hologramprojector. Heb je geen smartphone? 
Geen nood, we hebben er zelf ook een aantal waar je mee aan de slag kunt 
gaan. De docent van de workshop is Christian Godschalk.

Donderdag 18 oktober
Samen zingen, swingen en dansen
10:30 uur – 12:00 uur 
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, contact@muzelinck.nl, 
www.muzelinck.nl, T 0412-623727
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 8,50 per persoon. Minimum aantal deelnemers: 8, 
maximum aantal: 15. Aanmelden voor 12 oktober.
Deze workshop draait om lekker samen zingen, dansen, ritmes maken 
en bodypercussie. Plezier staat voorop! De docent van deze workshop 
is Hester Visscher.

Donderdag 18 oktober
Muziek maken zonder instrumenten 
11.00 uur – 12.00 uur 
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, contact@muzelinck.nl, 
www.muzelinck.nl, T 0412-623727
Leeftijd: 6 - 8 jaar
Prijs: € 6,- per persoon. Minimum aantal deelnemers: 8, 
maximum aantal: 20. Aanmelden voor 12 oktober.
Tijdens deze workshop ga je geen muziek op instrumenten maken, 
maar laat je je verrassen waar je allemaal muziek mee en op kunt ma-
ken. De docent van de workshop is Marcel van Wensen.

Donderdag 18 oktober
Filmmuziek maken 
12.30 uur – 13.30 uur 
Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18 Oss, 
contact@muzelinck.nl, www.muzelinck.nl, 
T 0412-623727
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 6,- per persoon. Minimum aantal deelnemers:  
8, maximum aantal: 15. Aanmelden voor 12 oktober.
Hoe maak je filmmuziek? Je gaat kijken naar een ‘stomme film’, 
dat is een film zonder geluid. Samen maken jullie de muziek erbij. 
De docent van de workshop is Marcel van Wensen.

Donderdag 18 oktober
Bagger! Ontmoet een echte archeoloog en ga samen aan de slag 
14.00 uur – 16.00 uur
Leeftijd: 9 – 12 jaar
Locatie: Museum Jan Cunen, Molenstraat 65 Oss,  
www.museumjancunen.nl, T 0412-798000
Kosten: € 5,- per persoon. Aanmelden via  
educatie@museumjancunen.nl. Minimum aantal deelnemers:  
5 personen. Aanmelden uiterlijk 15 oktober.
Onder onze voeten huist een wereld van vroeger. In Oss en omge-
ving zit een heleboel verstopt in de grond. Gelukkig bestaan er ar-
cheologen die in die grond en in het water rondspeuren, op zoek naar 
het verleden uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen 
of van nog maar 100 jaar geleden. In Museum Jan Cunen is nu de 
tentoonstelling “Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiede-
nis” te zien. Deze expositie gaat over de vele vondsten die gedaan 
zijn bij en rondom Kessel, aan de Maas. Dit is een van de grootste 
archeologische vindplaatsen van Nederland. Ontmoet een échte 
archeoloog, Robin Jansen van de tentoonstelling “Bagger!” en ga 
samen aan de slag.  

Vier de Herfst! 
culturele kinderactiviteiten  
in de herfstvakantie in Oss
Kom je een film kijken of ga je naar een voorstelling van 
het poppentheater? Wil je muziek maken, dansen of vlog-
gen? Zin in een spannende speurtocht door Oss? Wil je 
meer weten over het werk van een archeoloog? Ga je aan 
de slag met een green screen of wil je ontsnappen uit een 
Escaperoom? Dat kan allemaal in de herfstvakantie in Oss.


