
Boemerangs 
maken en leren werpen (vanafo 10 jaar)
De Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Aus-
tralië, gebruikten de boemerang bij de jacht en het-
spel. In deze workshop leren we hoe we een boemerang uit-
zagen en  hoe we de vleugelprofi elen moeten bijvijlen 
en schuren tot hij spiegelglad is en kan vliegen. Wie 
wil, mag zijn boemerang nog een persoonlijke touch 
geven door deze zelf te beschilderen.

Robots
Robots vervaardigd uit stevig mate-
riaal die we inkleuren en zelf in el-
kaar knutselen. De ideale workshop 
voor de allerkleinsten.

WORK 
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VANAF 6 JAAR TOT...

Robots

Dotpainting

Vliegers

Boemerangs
Didgeridoo

DJEMBE
Vliegers Vliegers maken van stevig materiaal, 
inkleuren met stiften en en daarna oplaten in een open veld. 
Gerandeerd succes.

Wil je een unieke, Australisch gerelateerde workshop of cursus in 
je school of bedrijf? Een  multi-culturele dag op de jeugddag, Grabbelpas 
of speelpleinwerking, op een VERJAARDAGSFEESTJE , communiefeest, 
verenigingsactiviteit of ben je op zoek naar een creatieve manier 
van TEAMBUILDING ? Dan ben je bij Rripangu op het juiste adres.
Wij bieden verschillende workshops aan op jouw maat. 

Voor meer uitleg kan je ons contacteren via mail 
RRIPANGU@TELENET.BE
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Dotpainten is een 
kunststijl die voortkomt 
uit het woestijngebied 
in Australië. De Abori-
ginals brengen stippen 
aan op de grond, op 
hun lichaam, maar ook 
op schilderijen. Hier-
mee kunnen ze enorm 
veel variaties maken.

Het bespelen van de djembé met 2 tot 3 verschillende ritmes  
stimuleert onze motoriek. We leren tijdens de workshop samen 
spelen en componeren. De ritmes  en tempo worden aangepast 
aan de leefi jd en talenten binnen de groep. 
De workshops lenen zich voor zeer uiteenlopende doelstellingen 
en worden met veel succes ingezet. Een djembe workshop voor 
teambuilding & fun brengt vrienden, familie en collegaʼs  dichter 
bij elkaar op een leuke, muzikale, actieve en informele manier.

DJEMBE Dotpainting

Didgeridoo In deze workshop maken we zelf een stippenschilderij of dot-
painting. De kinderen kunnen zelf iets meebrengen waarop 
ze willen schilderen: T-shirts, schelpen, grote kralen, stenen. 
Je kan ook mooie dotpaintings maken op plankjes, op zwart 
papier of op doek. Omdat dit steeds mooie resultaten geeft is 
dit ideaal voor kinderfeestjes.

De Didgeridoo is het muziekinstrument afkomstig van de Abo-
riginals. De didgeridoo is een eenvoudig instrument: een door 
termieten uitgeholde boomstam of tak. Het is tevens het oudste 
blaasinstrument op aarde. Door lucht in het instrument te blazen 
kunnen schitterende klanken worden 
verkregen en leer je in korte tijd met 
minimale inspanning een maximale 
toon te verkrijgen. Didgeridoospelen 
is voor jong en oud. 90% van de 
spelers haalt binnen 10 minuten een 
behoorlijke toon uit de didgeridoo! 
Tevens is het mogelijk om zelf een 
didgeridoo te maken en te beschilde-
ren met de dotpaintings.


