
 

PERSBERICHT 
 
ACTIVITEITEN IN HET WERKWARENHUIS  
TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
Theatervoorstellingen en upcyling workshops voor jong en oud 
  
 
_________________________________________________________ 
 
Het Werkwarenhuis aan de Bossche Tramkade organiseert verschillende activiteiten in de 
kerstvakantie op 26, 27 december en 3-5 januari voor jong en oud. Zo presenteert  
theatermaker Rachel Zweije van Blauw Gras onder meer haar nieuwste productie 
‘Groenteland’. In de tweede week zijn er upcycling workshops. Een opvallende schiettent waar 
prachtige prijzen zijn te winnen, reist naar het Werkwarenhuis in ‘s-Hertogenbosch. 
 
Theater Blauw Gras lanceert en speelt! 
Op woe 27, do 28 dec. , woe 3 jan. en do 4 jan. spelen Groenteland, Soepmonsters en het 
Wortelrestaurant op bijzondere plekken in het Werkwarenhuis te ’s-Hertogenbosch. Het zijn 
voorstellingen over gezond eten, voor de allerkleinsten en de iets grotere kinderen, maar toch zeker 
ook voor (hun) ouders. De voorstellingen gaan altijd over ervaren, contact maken en een rust 
moment in te lassen. Zo’n moment waarop je tijd neemt voor één ding; proeven bijvoorbeeld.  
Tickets aan de deur en voorverkoop via: https://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/blauwgras  
 
Upcycling Workshops ‘Kapot & Maken’ 
Met wat hulp en gereedschap leren kinderen van cultuureducator Jorg van Broekhoven (Zaagmans 
& vandenpenseele) nieuwe creaties te maken. Oude apparaten van SOS Kringloop die schijnbaar 
waardeloos zijn, krijgen een nieuw leven. In de gratis workshop ‘Kapot & Maken’ ervaren kinderen 
en hun ouders spelenderwijs dat up- en recyclen leuk kan zijn. Deze workshops ontstaan vanuit de 
Ontdekfabriek in Eindhoven en worden ondersteund door Zuidlijn.  
 
Programma 
26 december - 12:00 tot 17:00 uur Theatervoorstellingen van Blauw Gras  
27 december - 12:00 tot 17:00 uur  Theatervoorstellingen van Blauw Gras  
3 januari  12:00 tot 17:00 uur   Theatervoorstellingen van Blauw Gras +  

Upcycling workshop Kapot & Maken 
4 januari  12:00 tot 17:00 uur Theatervoorstellingen van Blauw Gras  

+ Upcycling workshop Kapot & Maken  
5 januari  12:00 tot 17:00 uur Upcycling workshop Kapot & Maken  
 
 



 

Locatie 
Werkwarenhuis  
Adres: Tramkade 22-24, 5211 VB ’s-Hertogenbosch 
 
Meer programma tijdens de kerstvakantie 
23 december 23:00 tot 03:30 uur  Dansen met DJ Dees (weLOVEweFUNK) & Rutger Boerman 
26 december 20:00 tot 02:30 uur Pink Christmas! DJ’s en verlichte dansvloer op 2e Kerstdag  
29 december 16:00 tot 01:00 uur SMÈRRIG Winterfestival [uitverkocht] 
31 december 22:00 tot 06:00 uur Ballroom Blitz – New Years Eve Party [bijna uitverkocht] 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
CONTACT: http://werkwarenhuis.nl/contact/ 
AGENDA: http://werkwarenhuis.nl/agenda/  
 
Tickets Blauw Gras: https://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/blauwgras  
Upcycling Workhops: gratis  
Voor fotogebruik mail naar welkom@werkwarenhuis.nl   
 
 
 
 


