
# Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8

Kids Colleges Zeeuws-Vlaanderen 2020

- De Kids Colleges zijn gratis
- Wel van tevoren aanmelden via www.cezvl.nl
- De colleges vinden plaats in bibliotheek Terneuzen, in de 
   grote zaal op de eerste verdieping, tenzij anders vermeld
- Start 15:00 uur, einde 17:00 uur

Vampierfilms

# Iedere maand een nieuwe spreker

# Iedere maand een boeiend onderwerp

Elektronische muziek

Coronavirus

Plastic soep

www.cezvl.nl www.biebzvl.nl



9 september | Ger rijkers over Corornavirus

7 oktober | Bert Teunkens over plastic soep

11 november | Jeanine Naerebout over vampierfilms

9 december | Benjamin Samson over elektronische muziek

Benjamin Samson is ruim 15 jaar 
bezig in de elektronische muziek- 
scene en vooral bekend als oprichter 
van de live act XMH. Hij is ook actief 
onder de namen 84S en Sonik Sam.

Wat is dat eigenlijk, die elektronische muziek? En hoe komt het dat die zoveel 
invloed heeft op de muziek die we vandaag de dag luisteren?
Om daar achter te komen zullen we een reis door de tijd moeten maken die 
begint bij pioniers met synthesizers die nauwelijks in een moderne woonkamer 
zouden passen. Dwars door de jaren 70, 80 en 90 met hun Disco, Wave en House. 
Via de 2000’s met de massale feesten en de DJ als ‘nieuwe rockster’.
Om uiteindelijk aan te komen waar we nu zijn…

Verhalen over vampiers bestaan al sinds mensenheugenis. Ze vinden hun 
oorsprong in de folklore en literatuur. In 1816 vertelde een groepje schrijvers 
elkaar horrorverhalen rond een kampvuur. Toen ontstond het verhaal van 
Frankenstein en dat van de eerste vampier. Vanuit de literatuur kwam de vampier 
in de film terecht. 
Tijdens dit kidscollege gaan we bestuderen wat de kenmerken van vampiers zijn 
en wat feit en fictie is. Hiervoor moeten we natuurlijk veel filmfragmenten 
bekijken en analyseren.

Alles wat je wilt weten over coronavirus:  wat 
zijn virussen, hoe kun je er ziek van worden, 
wie kunnen er ziek van worden.
Zijn er al geneesmiddelen en komt er een 
vaccin?
Hoe kun je jezelf beschermen (en je opa en 
oma). 

Professor Ger Rijkers is immunoloog en doet 
onderzoek naar de afweer tegen coronavirus. 
Hij werkt bij University College Roosevelt in 
Middelburg, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
in Goes en in het St. Elizabeth Ziekenhuis 
inTilburg.

Jeanine Naerebout is filmwetenschapper 
en afgestudeerd op het onderwerp 
vampierfilms en -series.
Kenmerkend voor de vampierfilm is dat 
er altijd nieuwe gemaakt blijven worden. 
Materiaal genoeg dus om ermee bezig te 
blijven en een kidscollege te geven.

Plastic in de natuur vindt zijn weg via 
rivieren naar de zeeën en oceanen 
waar het ophoopt en bijna niet meer 
verdwijnt. Waarom is al dat plastic in 
het water nu zo’n groot probleem? 
Hoe komt het daar? En hoe lang blijft 
het in de oceaan? Wat kunnen we 
eraan doen? Allemaal vragen waar 
je in dit interactieve kids college een 
antwoord op krijgt. 
Bert Teunkens en Scouts4Science 
komen uitleg geven, maar jullie gaan 
ook zelf experimenten doen met 
plastic om beter te snappen hoe 
plastic soep ontstaat en waarom het 
een probleem is.

Bert Teunkens is bioloog en hoofd- 
onderzoeker van plastic vervuiling in de 
Schelde aan de Universiteit Antwerpen. 
Hij probeert met verschillende
experimenten om plastic in de Schelde 
te volgen van bron naar de zee.
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