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• Leer jezelf borduren! Klinkt ouderwets, maar met een beetje inspiratie van 
Pinterest, kun je de tofste creaties maken. 

• Doe mee met het KAMERSPEL! Een interactief theaterstuk, bedacht door 
Zwolse theatermaaksters de Makkers. Speel in je huiskamer een korte scène, 
film het met je telefoon en stuur hem op. De zin waarmee jouw scène eindigt 
wordt weer doorgestuurd naar iemand anders. En die moet dan met die zin be-
ginnen! Kijk voor meer info en uitleg hier. 

• Ga breien voor het goede doel! Travers Welzijn roept iedereen op die het leuk 
vindt, om een mooie sjaal, muts of wanten te breien. Liever haken? Dat mag 
ook! Jouw breisels kun je op een later moment inleveren en worden aan het 
einde van dit jaar toegevoegd aan de kerstpakketten van Kerst Zwolle. Kijk voor 
meer info hier.

• Doe mee met de kunst-challenge ‘Tussen Kunst en Quarantaine’: maak een 
foto van jezelf of één van jouw gezinsleden, waarbij je een bekend kunstwerk 
uitbeeldt. Je mag maximaal 3 voorwerpen uit je huis gebruiken ter ondersteu-
ning. Kun jij jezelf omtoveren tot de Mona Lisa? Of maak het helemaal moeilijk 
en probeer de Nachtwacht! Deel deze op social media met de hashtag #tussen-
kunstenquarantaine. Veel mensen zijn hier al mee bezig, bekijk de hashtag voor 
inspiratie!

• Bezoek een museum! Hoe dan, zul je denken? Via Google Arts 
& Culture kun je collecties van musea over de hele wereld 
bewonderen. Zo kun je gewoon thuis op de bank 
bijvoorbeeld een expositie van het Museum of Modern Art
 in New York bekijken. Kijk voor alle musea hier. 

• Eindelijk tijd om jouw geniale idee voor een speelfilm uit te 
werken? Director/screenwriter Willem Bosch geeft via 
Instagram masterclasses scenarioschrijven. Ook als je hier 
geen ervaring in hebt, kun je meedoen! Kijk hier.
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https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=borduren&rs=typed&term_meta[]=borduren%7Ctyped
https://www.facebook.com/Theater-de-Makkers-1484834895148599 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3028468587197876&set=a.2949871025057633 
https://artsandculture.google.com/?hl=nl 
https://www.instagram.com/willembosch/
http://WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP

