Vluchten

Banksy, 2002

Kunstdagen derde klas 19, 20 & 21 april

BESTE ALLEN!
Het is bijna zo ver.. ……
Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 November: de KUNSTDAGEN
2017!
Drie dagen lang werken jullie op school met Magda Lesiak, Kees Zonneveld en Jan
Severins, (muziek) docenten op het Gerrit van der Veen College, aan een eigen
muziekcompositie.
Het thema van waaruit jullie gaan werken is:
Vluchten.
‘Pak je koffer, we gaan NU! ‘
Je kan het niet geloven maar je moet de plek waar je woont, waar je bent opgegroeid verlaten.
‘Kom we moeten nu echt gaan!’
Je stapt de wereld in en weet dat je echt alles
moet
achterlaten. Je kijkt nog één keer achterom.
Je huis, de straat, de mensen, winkels, de plekken waar je graag kwam. En je weet......misschien
kom je wel nooit meer terug.
‘Dag’
En dan?

Tijdens deze kunstdagen krijg je een kijkje in de keuken van het beroep: Kunstenaar.
En jij gaat proeven en meemaken hoe het is om van niets, iets te maken. Waar
begint een idee voor een kunstwerk, theater of dansvoorstelling/ performance ? En
hoe kom je van dat idee tot een concreet kunstwerk en/of performance? Kruip deze
dagen in de huid van een kunstenaar, laat je inspireren, spring er in en maak mee!
Er wordt gewerkt naar een eindproduct | lied | performance en op vrijdagmiddag
presenteer je dat voor eigen publiek (je medemakers en andere workshoppers).
Dit boekje kan je ook nalezen op de schoolwebsite. www.gerritvdveen.nl
Alvast veel plezier!!
Ook namens de gehele kunstsectie,
Nienke Bakker & Anna Boelens
Kunstcoördinatoren, Gerrit van der Veen College

Rooster:
Alles vindt plaats op het Gerrit van der Veen College
Tijd
Waar
Woensdag 19 april
10.00 - 13.45 Lokaal 01 (computerlokaal)
Donderdag 20 april
09.00 - 13.45 Lokaal 04 (muzieklokaal)
Vrijdag 21 april
09.00 - 13.05 Lokaal 04 (muzieklokaal)

Vluchten
We nodigen je uit een song te schrijven over vluchten. In een kleine groep
verzamel je eerst ideeën. Een bekende en werkzame manier is:

Laat zoveel mogelijk begrippen die met ‘vlucht(en)’ te maken hebben in je
opkomen en schrijf die op.
Vervolgens maak je zinnen, zoek je naar samenhang. Een verhaal, een ratjetoe
aan indrukken, een collage, een droom/nachtmerrie, noem maar op. Het kan in
dichtvorm, maar rijmen is echt niet noodzakelijk.
Orden de tekst in coupletten, gelijke of ongelijke. Ontstaat er een stukje tekst
dat zo belangrijk is dat het herhaald moet worden: een refrein!
Pak een gitaar of ga achter een keyboard of piano. Kies melodieën die passen
bij de tekst. Zou een blues vorm kunnen passen? Is er een bekende melodie die
bruikbaar is? Alles mag, als je eigen tekst maar over het voetlicht komt dadelijk.

Werk je vanuit akkoorden? Dit is een manier:

Toonladder van G:
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Het eerste, het vierde en het vijfde akkoord is genoeg voor een song:
G majeur, C majeur en D majeur. ( In plaats van C majeur mag je ook A mineur
en E mineur gebruiken).
Studeer je song al doende in. Verdeel taken. Vrijdag voer je uit voor de klas en
er zijn opnames. De beste worden bewaard. Je gaat toch niet op de vlucht nu..?

