
Kunstdagen klas 3B  

27, 28 en 29 november 2019 

Rebel for Life 
 

 
 

BESTE  ALLEN!  
 
Het is  zo ver..  
Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 november,  de KUNSTDAGEN 2019!   
 
De inspiratiebron voor deze kunstdagen is voor iedereen hetzelfde,  Rebel for life! 
De klimaatcrisis is complex: CO2, stikstof, smeltende ijskappen, stijgende 
zeespiegel, consumptiemaatschappij… 
We zitten er midden in en we voelen dat het op deze manier niet meer houdbaar is. 
Maar wat kan je doen? Boeken lezen over de klimaatcrisis? De barricades op? 
Protesteren? Rebelisme!!!  
Maar tegen wie en wat? Tegen de overheid? Tegen de boeren? Tegen China? 
Tegen Trump? Hoe dan? 
We doen deze drie dagen een stapje terug. 
Wat is eigenlijk jouw bijdrage aan de klimaatcrisis  
(Lichten vergeten uit te doen? Te lang gedoucht? Te veel kleding gekocht?)? 
Vanuit jouw eigen gedrag ga je op zoek naar jouw ‘Inner Rebel’.  
Je gaat iets maken dat je voor de rest van je leven herinnert aan jouw ‘Inner Rebel’ 
en daarmee hopelijk ook iets losmaakt bij de bezoeker, in de vorm van inspiratie. 
 
Een protest kan op veel verschillende manieren fluisterend, kietelend, schreeuwend, 
dansend, opbouwend of knallend.   
Kies iets wat bij je past: houd je niet van schreeuwen, dan fluister je. 

 



Supermarktsafari op woensdag  

Woensdag van 9.30 uur tot 13.45 uur lokaal 17 

Vandaag werken jullie met Lily van Doornick, oud-leerling. Zij neemt jullie mee op safari door 
supermarktspullen. Wat is de eerlijke boodschap op de etiketten? Daar gaan jullie onderzoek 
naar doen om vervolgens aan de slag te gaan met het maken van nieuwe, eerlijke, etiketten. 

 

 

Theater op donderdag en vrijdag 

Donderdag van 10.00 uur tot 13.45 uur lokaal 17 

Vrijdag van 9.30 uur tot 13.00 uur lokaal 17 

 

De klimaatproblematiek, een onderwerp groter dan wijzelf. Kunnen wij theatermakers het tij 
keren? Zeker! Door ons te laten horen en zien. Tijdens deze twee ochtenden gaan jullie met 
theatermaker Tobias op zoek naar hoe we ons publiek kunnen raken met ons spel, woord en 
beeld. Eerst verzamel je naar aanleiding van veel korte spel, schrijf & maakopdrachten een 
berg theatraal materiaal.  Met dit verzamelde materiaal ga je vervolgens aan de slag om zo 
met z’n allen tot een korte performance te komen. (Samen) Spelen, improviseren, schrijven, 
denken, dansen, lezen, kijken, bouwen, monteren, Knallen!!!   
  

Graag meenemen voor deze workshop:  
Pen en schriftje 
 


