Kunstdagen derde jaar 2018

Mythen

Illustratie: Jeffrey Alan Love
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BESTE ALLEN!
Het is bijna zo ver..
Op dinsdag 13, woensdag 14 & donderdag 15 November: de KUNSTDAGEN 2018!
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/
De kunstenaars en hun manier van werken is de inspiratiebron. Daarnaast vertrekt iedere
kunstenaar vanuit hetzelfde thema: ‘Mythen’.
Mythen (Grieks voor gesproken woord), zijn verzonnen verhalen die onverklaarbare dingen
in het leven proberen te verklaren. Deze verhalen kunnen lang geleden zijn ontstaan.
Vervolgens zijn deze verhalen zijn doorgegeven door goede verhalenvertellers op plaatsen
waar mensen bij elkaar kwamen. Later zijn de verschillende mythes opgeschreven en zijn er
verschillende versies van de verhalen ontstaan doordat mensen ze doorvertelden. Mythes
gaan vaak over belevenissen van de goden, over de schepping van de wereld, over
bovennatuurlijke wezens of getalenteerde mensen. Verhalen groter dan jijzelf.
Met deze prachtige bron als vertrekpunt, krijg jij 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, kostuum, 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 erin en maak mee!

Op iedere locatie wordt er naar een eindproduct gewerkt en op donderdagmiddag
presenteer je dat voor eigen publiek (je medemakers en andere workshoppers). Jullie
werken deze dagen op verschillende werkplekken op school.
Kijk goed in je rooster (blz 5) voor de tijden en startlocatie.
Veel plezier!!
Ook namens de gehele kunstsectie,
Nienke Bakker & Anna Boelens
Kunstcoördinatoren, Gerrit van der Veen College
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Beste klas 3B!
Super leuk om jullie weer te zien de komende kunstdagen! Vorig jaar hebben we samen
gewerkt aan verschillende foto opdrachten aan de hand van het thema Portret. Deze dagen
gaan we verder de diepte in en maken we uiteindelijk samen een beeldverhaal. Hoe vertel je
een verhaal met meerdere beelden? Wat spreekt jou aan in dit beeld en dit verhaal? Wat wil
je hiermee vertellen? Hoe speel je met compositie en licht? Wat laat je wel zien, maar
vooral; wat laat je niet zien in de foto's?

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 drie dagen toe naar een kleine presentatie in
de gang; een soort mini expositie. Maar misschien wordt het ook wel één groot kunstwerk!
Er is van alles mogelijk.

3

foto:Zindzi Zwietering

foto: Sophia de Hoog
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foto:Zindzi Zwietering

Rooster
Dinsdag 13 november

9.00- 12.15

Startlocatie: lokaal 17

Woensdag 14 november

9.00- 13.05

Startlocatie: lokaal 17

Donderdag 15 november

9.00- 13.05

Startlocatie: lokaal 17
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foto:Zindzi Zwietering

We kijken naar jullie uit!

Groetjes van Zindzi en Sophia
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