
Zandsculpturen Festival Brabant presenteert….

Het schooluitje 
van het jaar!



Welkom in de wondere wereld van het zand!
Ook dit jaar zal het Zandsculpturen Festival Brabant na succesvolle eerdere edities opnieuw in 
Oss neerstrijken. Bezoekers van jong en oud kunnen genieten van een imposante interactieve 
tentoonstelling. Jaarlijks wordt er voor het festival een spectaculair en educatief thema bedacht, een 
thema waar kinderen van alle leeftijden iets van kunnen leren en hun fantasie de vrije loop kunnen 
laten. Naast de tentoonstelling van zandsculpturen is er ook dit jaar weer van alles op het festival 
terrein te vinden:

•  Speciale evenementen en activiteiten 
• Workshops voor jong en oud 
• Zandbak voor de kleintjes 
• Live Demonstraties op gezette tijden 
• Rondleidingen 
• Leuke “foto-punten” 
• Een Zandtastische Quiz 
• Een “Ontwerp je eigen sculptuur” wedstrijd 
• Verrassingsbezoeken van Wereldkampioenen 

Zandsculptuur Bouwen 
• Een speciaal “lespakket” voor de juf of meester,  

om op school mee verder te werken 
• Gezellige horeca voor een hapje en drankje 
• Leuke souvenirshop

 
Wil jij met je school dit jaar het schoolreisje van het jaar organiseren? Kom dan naar het centrum 
van Oss en ga op ontdekkingsreis door de unieke wereld van zand. Kijk snel verder in deze brochure 
voor de vele verschillende mogelijkheden die het Zandsculpturen Festival Brabant te bieden heeft!

“Even zelf kunstenaar zijn was geweldig, maar gelukkig hebben 
de echte sculpturenmakers meer talent” – Milan, 13 jaar. 



Hollywood Theme!

Hollywood Theme!

Schoolbezoek + Kinder Workshop
Duur: ongeveer 1,5-2 uren (minimaal 10 kinderen)

Een leuke, creatieve en inspirerende manier om even weg te zijn uit het klaslokaal. 
Kom naar het festivalterrein en verken samen met je klas op je gemak de 
wondere wereld van Zandsculpturen. Geïnspireerd geraakt door de reusachtige 
Zandsculpturen? Laat één van onze zandsculptuurexperts aan jullie uitleggen wat 
de “geheimen van het vak” zijn, en ga daarna zelf onder begeleiding aan de slag. 
Een ontzettend leerzame activiteit waarbij jullie niet alleen creatief bezig zijn, maar 
waarbij je ook leert om samen te werken met je klasgenootjes. Je kan zelfs een 
thema aan de workshop verbinden…. Misschien iets wat actueel is op school?
 
Ook zullen we de juf of meester bij aankomst een leuke “docentenhandleiding” 
overhandigen, vol met informatie, leuke activiteiten en ideeën voor tijdens jullie 
bezoek, of juist om mee te nemen en op school mee aan de slag te gaan! Uiteraard 
is er voor elk kind een “Zandtastische” speurtocht, waarmee het nóg leuker is om 
de tentoonstelling te verkennen!

€4,00 voor kinderen
€2,00 voor volwassenen (incl. één lekker kopje koffie of thee)

Eten en drinken*
Na een ochtend of middag hard te hebben gewerkt in het zand, kan het natuurlijk 
zijn dat jullie zin hebben in wat lekkers. Koele drankjes, knapperige frites of 
een lekker vers kopje koffie? Het Zandpaviljoen heeft het allemaal! Zo is een 
schoolbezoek aan te vullen met een lekkere koude ranja of kunnen de kinderen 
verwend worden met een gezonde snack of heerlijke frietjes.

€1,50 voor ranja met een vers stuk fruit
€1,50 voor ranja met een zakje chips
€4,00 voor ranja, friet en een lekkere snack

Verder kan er ook altijd los wat besteld worden bij onze gezellige horeca 
gelegenheid met terras.
 
*Op het festivalterrein is eigen consumptie niet toegestaan 

Hollywood Theme!

Schoolreisje



1 juli – eind september 2017
Dagelijks geopend van 10:00 – 18:00 uur

Reserveringen
Schoolreisjes kunnen tijdens het hele seizoen bij ons geboekt worden! Wil 
je reserveren? Dan ontvangen wij graag een mailtje onder vermelding van 
“reservering schoolreisje” naar info@zandsculpturenbrabant.nl met daarin de 
volgende gegevens:

• Naam school + contactpersoon
• Aantal kinderen en begeleiders
• Leeftijd kinderen
• Datum en tijd
• Soort arrangement

Na ontvangst van de reservering ontvang je van ons een bevestiging per e-mail. 
Voor eventuele vragen over het schoolreisje en de verschillende mogelijkheden kan 
er altijd gebeld worden naar 06 237 589 94. Om er met zijn allen een topdag van 
te maken stellen wij het altijd op prijs als er bij grotere groepen per 10 kinderen een 
begeleider actief aanwezig is.

 

Vervoer
Ons festival is te vinden aan de Oostwal in Oss. Parkeren kan op 
loopafstand van het festivalterrein in de Bergoss parkeergarage. Het 
festival is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer, het station 
bevindt zich dan ook op 5 minuten lopen van het terrein vandaan. 

Wij helpen je ook graag met het regelen van eventueel busvervoer!

Contact 

Mail naar info@zandsculpturenbrabant.nl voor al jullie 
vragen of bel 06 237 589 94.

En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
via social media en onze website!

 www.zandsculpturenbrabant.nl

 ZandsculpturenBrabant

 @zandfestival_nl
 


