
 
 

Kunstdagen 2e klas 2019 
 
Cultuur in de Mix| Jij en de wereld 
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Inleiding 
 
Komende  donderdag 24 en vrijdag 25 januari zullen jullie twee dagen lang vol kunst 
beleven. Dit jaar werken we vanuit het thema, Cultuur in de mix | Jij en de wereld. 
We staan nu meer dan ooit in verbinding met de hele wereld, een wereld waarin ongelooflijk 
veel volkeren leven met verschillende culturen, rituelen en gebruiken. 
Via onze telefoon, Youtube, Instagram kunnen we binnen enkele seconden contact leggen 
met de andere kant van de wereld. We zien beelden van landen, mensen en gebeurtenissen 
waar we soms zelf ver van af zijn. Onze wereld is zoveel groter dan decennia geleden en toch 
lijkt het alsof we de laatste jaren steeds meer in onze eigen ‘bubbel’ leven. Tijd om ons eens 
meer open te stellen en de wereld op een andere manier binnen te laten. 
In een stad als Amsterdam, de stad waarin jij je iedere dag bevindt, leven alleen al 177 
verschillende culturen samen. Zo veel mensen in één stad met eigen verhalen, rituelen, 
feesten en gebruiken. Maar wat weet je nu écht over deze rituelen, gebruiken en hoe zijn ze 
ontstaan? Waar komen al jouw eigen rituelen, feesten en gebruiken eigenlijk vandaan?  
   
 
Tijdens deze kunstdagen werken jullie met de twee kunstenaars Zindzi Zwietering en Sophia 
de Hoog.  Zindzi en Sophia werken beide in de film en fotografiewereld.  
 
Kijk voor hun werk op: 
http://www.zindzizwietering.com/6274578 
http://www.sophiadehoog.com/ 
 
Tijdens deze kunstdagen ga je op zoek naar welk verhaal jij kan vertellen, tonen of laten 
horen in de wereld waarin jij leeft. Sta je iets langer stil in een andere cultuur. Kijk om je 
heen, maak, speel, luister en laat je verrassen!  
 
Namens de kunstsectie van het Gerrit van der Veen, 
 
Veel plezier! 
 
Anna Boelens en Nienke Bakker 
Cultuurcoördinatoren 
Gerrit van der Veen College  



Belangrijke info 
Foto's kunnen gemaakt worden met telefoon. Het is heel fijn als ze een camera en laptop hebt om 
deze mee te nemen. We werken deze twee dagen toe naar een kleine presentatie in een gang of 
lokaal; een soort mini expositie. Er is van alles mogelijk!  
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Rooster 

 

 Donderdag 24 januari 13.30 – 16.00 Lokaal AD 3 (Dependance aan 
de Albrecht Dürerstraat) 

 Vrijdag 25 januari 

 

9.00- 13.30 Startlocatie: lokaal 17 
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 We kijken naar jullie uit!  Groetjes van Sophia & Zindzi 


