PRO GRAM MA
We starten ook nu met een officiële Openingsceremonie,
waarbij opnieuw de draak verslagen zal worden. Daarna
kunnen de kinderen binnen vijf hoofdcategorieën meedoen
aan de volgende 25 categorieën:

Beel de nd e k u n st
●
●
●
●
●
●
●

Strip- en cartoontekenen
Tekenen en schilderen
Mozaïek en domino
Klei en hout
Zandtekenen en zandsculpturen
Fotografie
Film en animatie

Mu ziek
●
●
●
●
●

Zang solo
Zang groep
Muziekinstrument solo
Muziekinstrument groep
Zang- en muziekcombinatie

Taal
●
●
●
●

Poëzie (gedicht schrijven en voorlezen)
Proza (verhaal schrijven en voorlezen)
Vertellen
Debatteren

We sluiten weer af met een passende Slotceremonie.
Meedoen vinden wij ook nu veel belangrijker dan winnen en
daarom organiseren we voor kinderen die nog niet aan de
wedstrijden willen of kunnen meedoen weer workshops. Daarnaast regelen we het weer zo dat alle kinderen niet alleen naar
elkaar, maar ook naar gastoptredens kunnen kijken.

Ins chrijving en meer informatie
Inschrijven voor de Spelen is mogelijk vanaf de eerste
inschrijfceremonie op v rijdag 24 januari 2014
in Den Bosch. In de gemeenten Vught, Sint-Michielsgestel
en Boxtel volgt kort daarna een Inschrijfceremonie.
Op vrijdag 24 januari 2014 verschijnt er ook een uitgebreid
informatieboekje, met daarin meer informatie over alle
categorieën. Nog vragen? Kijk dan op onze site

C ultuurolympi ade
voor ki nderen
23 mei 2014

www.py thisc hespelenv oorkinderen.nl
of neem contact met ons op via

info@py thisc hespelenv oorkinderen.n l
of 073 – 641 60 41 .

D an s
● Theaterdans, o.a. klassiek ballet, moderne dans en jazzdance
● Urban dance, o.a. breakdance en hiphop
● Werelddans, o.a. buikdans, capoeira, salsa en tango

Thea t e r
Toneel
Cabaret
Musical
Circus, o.a. jongleren, acrobatiek,
clownsact en goochelen
● Improvisatie en theatersport
● Poppenkast en schaduwspel
●
●
●
●

organisat iepart ner

Pyt his ch e S p e l e n i n G ri eks e O u dh ei d
In het oude Griekenland werden niet alleen de Olympische
Spelen gehouden, maar ook de Pythische Spelen. Beide Spelen
waren wedstrijden tussen inwoners van de verschillende Griekse
steden, waarbij uitwisseling, sportiviteit en saamhorigheid centraal stonden. Een belangrijk verschil was dat bij de Olympische
Spelen sport het belangrijkste was, terwijl de Pythische Spelen
vooral bestonden uit wedstrijden in muziek, zang, drama, dichtkunst en het voorlezen van verhalen.

Ont s t aa n e n a f sc h affi n g
De Pythische Spelen zijn ontstaan in Delphi. Volgens een Griekse
mythe verbleef daar de monsterachtige draak Python, genoemd
naar de oude naam van Delphi: Pytho. De Python bewaakte
het orakel van Delphi, een plek waar mensen naar toe kwamen
om de goden goede raad te vragen. Maar de Python maakte
ook geregeld de omgeving onveilig door mensen en dieren te
doden. Apollo, god van de muziek, de poëzie en andere schone
kunsten, heeft daarom de draak gedood. Om Apollo te eren
zijn toen de Pythische Spelen ingevoerd. De Pythische Spelen
hebben honderden jaren bestaan. In 390 zijn ze tegelijk met de
Olympische Spelen door de Romeinse keizer Theodosius afgeschaft, omdat hij de verering van Griekse goden in strijd vond
met het christendom.

Eer he r s t e l
In 1986 heeft een groep Maastrichtse studenten de Pythische
Spelen in ere hersteld, door het organiseren van een drie dagen
durend landelijk cultureel festival in wedstrijdvorm. Deelnemers waren ongeveer 600 studenten van universiteiten uit heel
Nederland, die met elkaar streden op het gebied van beeldende
kunst, taal, drama en muziek. Vanwege het grote succes, zijn de
Spelen vervolgens (vrijwel) tweejaarlijks georganiseerd, voor de
laatste keer in 2002 in Enschede. Daarna hebben de Pythische
Spelen voor studenten vanwege gebrek aan studentorganisatoren niet meer plaatsgevonden.

moderne Pythische Spelen nieuw leven ingeblazen door het in
2012 met groot succes organiseren van een cultuurolympiade
voor basisschoolkinderen.
De eerste Pythische Spelen voor kinderen begonnen met een
officiële Openingsceremonie, die door honderden volwassenen
en kinderen werd bijgewoond. Terwijl een grote groep kinderen
samen een fraaie Pythische hymne zong, droegen anderen het
Pythisch vuur en de vlaggen van de veertien deelnemende
basisscholen binnen. Daarna verrichte de Griekse Consul de
officiële Opening van de Spelen door het opnieuw verslaan van
de draak.
Vervolgens vonden er optredens van de nationaal bekende
Zandtovenaar, Gert van der Vijver, en kindercabaretier Robert
Brouwer plaats. Daarna kwamen de kinderen zelf in actie. Een
deel ging onder professionele begeleiding workshops volgen.
Andere kinderen gingen meedoen aan wedstrijden op het
gebied van bijvoorbeeld musical, circus, dans, strip- en cartoontekenen, muziek, debatteren en proza. Naast de Pythische eer,
konden zij heel verrassende prijzen winnen. Prijswinnaars bij
de categorie muziek konden bijvoorbeeld een opname in een
geluidsstudio winnen en de winnaars van de categorie circus
een optreden in een echte circusvoorstelling.

P y th i s c h e S p e l e n v o o r k i n d e re n 2 0 1 4
En nu is het zover... Vanwege het grote succes in 2012
komen de tweede Pythische Spelen voor kinderen er
aan! Ze gaan plaatsvinden op

vrijd ag 23 mei 2014
(en, afhankelijk van het aantal en soort
inschrijvingen, op woensdag 21 mei 2014).
Deelname staat in eerste instantie open
voor alle basisschoolkinderen (ook die
uit het speciaal onderwijs) uit de groepen
5 tot en met 8 die in de wijken Maaspoort
en Empel van Den Bosch of in de gemeenten
Vught, Sint Michielsgestel en Boxtel
wonen of op school zitten. Bij voldoende
capaciteit kunnen ook nog andere kinderen
uit de groepen 5 tot en met 8 meedoen.

Ba s i s s c h o o l D e Bro n uit Den Bosch
is weer onze organisatiepartner. Daarnaast
werken we samen met CultuurBox en
Plaza Cultura.

De eerste Pythische Spelen voor kinderen werden afgesloten
met een Slotceremonie. Deze werd verzorgd door vier professionele muzikanten, die een door twintig kinderen van vijf
verschillende basisscholen gecomponeerd muziekstuk ten
gehore brachten.

Pyt his ch e S p e l e n voor ki n deren
Eén van de oudorganisatoren van
de Pythische Spelen
voor studenten heeft in
2011, samen met een aantal
anderen, de stichting Pythische
Spelen voor kinderen opgericht. Deze stichting heeft
samen met b a si ssc h o ol De B ron uit Den Bosch de

organisat iepart ner

