Vluchten

Banksy, 2002

Kunstdagen derde klas 19, 20 & 21 april
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BESTE ALLEN!
Het is bijna zo ver.. ……
Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 November: de KUNSTDAGEN
2017!
Drie dagen lang zijn jullie te gast bij een kunstenaar ‘in huis’. Je werkt samen met
deze kunstenaar in zijn of haar standplaats, denk aan een atelier, een studio of een
nog nader te bepalen locatie. De kunstenaar en zijn werk is de inspiratiebron, het
vertrekpunt. Daarnaast werkt iedere kunstenaar dit jaar vanuit het thema : 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!
Op iedere locatie wordt er naar een eindproduct| kunstwerk, lied, performance
tentoonstelling of voorstelling gewerkt 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
In dit boekje staat in welke workshop je bent ingedeeld en de routebeschrijving naar
jouw werkplek.
Belangrijk: Kijk ook goed of je voor jouw workshop iets moet meenemen!!
Alvast veel plezier!!
Ook namens de gehele kunstsectie,
Nienke Bakker & Anna Boelens
Kunstcoördinatoren, Gerrit van der Veen College
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MK 24 en Gerrit van der Veen
Workshop 1
Waar is MK 24?
MK 24 hét centrum voor kunsteducatie in Amsterdam. MK 24 heeft een gevarieerd aanbod
aan opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst en
multimedia.
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam

REGELS?!
Ja, er zijn regels. We zijn te gast in het gebouw van MK24. De bekende schoolregels gelden
tijdens de kunstdagen. Wat wij van jou verlangen is dus dat je zorgt dat je op tijd bent, dat je
open staat voor nieuwe en andere ideeën en dat je deze kunstdagen op die manier voor
jezelf en voor de rest het prettigst maakt.
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Rooster MK 24 en Gerrit van der Veen Workshop 1 groep 1, 2 & 3

Groep 1
Woensdag
9.30-12.00

Waar?

Etsen MK
24

MK24
Etslokaal

Donderdag
9.30 -11.00

Waar?

Ruimtelijke
Gerrit vd Veen
selfie
lok. 27
Vrijdag
9.30 – 12.00 Waar?
Zeefdrukken MK 24
Zeefdruklokaal

Pauze
12.00 - 12.30
Kantine

12.30 – 15.00

Waar?

Etsen

MK 24
Etslokaal

Pauze
11.00 – 11.25

11.25-15.00

Waar?

Ruimtelijke
Selfie

Gerrit vd veen
lok.27

12.30-15.00

Waar?

Zeefdrukken

MK 24
Zeefdruklokaal

Pauze
12.00-12.30
Kantine

Groep 2
Woensdag
9.30-12.00

Pauze
12.00 - 12.30
Kantine

12.30 – 15.00

Waar?

Zeefdrukken

MK 24
Zeefdruklokaal

Waar?

Pauze
12.00 – 12.30

12.30 – 15.00

Waar?

MK 24
Etslokaal

Kantine

Etsen

MK 24
Etslokaal

Vrijdag
9.30 -11.00

Waar?

Pauze
11.00 – 11.25

11.25-15.00

Waar?

Ruimtelijke
selfie

Gerrit vd Veen
lok. 27

Ruimtelijke
Selfie

Gerrit vd veen
lok.27

Waar?

Zeefdrukken MK24
Zeefdruklokaal
Donderdag
9.30-12.00

Etsen
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Groep 3
Woensdag
9.30 -11.00

Waar?

Ruimtelijke
selfie

Gerrit vd Veen
lok. 27

Donderdag
9.30-12.00

Waar?

Zeefdrukken MK24
Zeefdruklokaal
Vrijdag
9.30-12.00
Waar?
Etsen
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MK 24
Etslokaal

Pauze
11.00 – 11.25

11.25-15.00

Waar?

Ruimtelijke
Selfie

Gerrit vd veen
lok.27

Pauze
12.00 - 12.30
Kantine

12.30 – 15.00
Zeefdrukken

Waar?

Pauze
12.00 – 12.30
Kantine

12.30 – 15.00
Etsen

MK 24
Zeefdruklokaal
Waar?
MK 24
Etslokaal

Workshop 1 Ambachtelijk werken: De 3 in 1 workshop!
Bij deze 3 in 1 workshop krijg je:
* Elke dag iets nieuws …
* Maak je in drie dagen kennis met 3 verschillende kunstambachten.
* Wordt je begeleidt in kleine groepjes door drie enthousiaste kunstenaars, SUCCES
VERZEKERD !
De workshops worden wisselend op school én in MK-24 gegeven.
Belangrijk, trek niet je mooiste kleding aan deze dagen!
VETTE DROGE NAALD ETS !
In MK-24 zijn een aantal ateliers waar leuke dingen
gedaan kunnen worden. Zo is er een grafiek-atelier waar
je prachtig grafisch drukwerk mag maken.
Jullie gaan dat ook doen! En wel in de bijzonder
ambachtelijke techniek die, Droge Naald Ets, genoemd
wordt. Rembrandt van Rijn heeft daar in het grijze
verleden ook mee gewerkt. Aan het eind van zo’n dag
heb je een aantal schitterende ets-afdrukken!
GAVE ZEEFDRUK, MATERIAALDRUK, MONOTYPE !
Dit zijn andere druktechnieken die gegeven worden in de 3 in 1
workshop. Spannende technieken die veel gebruikt zijn in de
kunst, bijvoorbeeld in de kunststroming Pop-Art. Kunstenaar Andy
Warhol, dé Pop-Art kunstenaar van de jaren ’60 ken je vast wel
van de beroemde Marilyn Monroe zeefdrukken in vele populaire
kleurvlakken.
Met materiaaldruk druk je heel direct materiaal af op papier of
textiel. Met zeefdruk druk je verf door een zeef met sjablonen. Na
het werken met deze technieken zal je trots zijn op je eigen
gemaakte creaties waaronder misschien wel een affiche!
RUIMTELIJKE SELFIE !
Zin om in één dag… een beeld te maken van jezelf van top
tot teen? Een oude ambacht van mallen maken gaan wij in
een vlot nieuw jasje uitvoeren en op een bijzondere manier
exposeren. Een afdruk van jezelf maken, in een materiaal
waar je uit kan kruipen als een rups uit een cocon.
Spannend, leuk en met een prachtig resultaat!
Het materiaal dat we hiervoor gebruiken zijn verschillende
kunststoffen, die je heel vertrouwd zult voorkomen en die
ook verrassingsvolle beelden zullen gaan geven.
Alle kunstwerken worden gemaakt naar aanleiding van het gezamenlijke thema “Vlucht”, en
worden na de kunstdagen tentoongesteld in de school.
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NDSM werf
Workshop 2, 3, 4 & 5
De NDSM-werf is een voormalige scheepswerf gelegen aan het IJ en is de grootste culturele
broedplaats van Amsterdam. Een broedplaats is een plek waar kunstenaars werken en vaak
ook wonen. Een plek waar nieuwe kunst kan ontstaan, waar nieuwe kunst als het ware wordt
uitgebroed door de kunstenaars en binnenkort dus ook door jullie!!!! Op de NDSM-werf
werken 250 kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, theater, film,
media en architectuur. De werf is met zijn 84.000 m2 meer dan tien voetbalvelden groot!
Op het terrein staan de NDSM-loods, met een oppervlakte van 20.000 m2 en een hoogte
van meer dan 20 meter, de Docklandshal van 6.000 m2 en twee historische hellingbanen
met daaronder ateliers en werkruimtes. De werf biedt onderdak aan verschillende
kunstdisciplines en klein vakmanschap, en is een vrijplaats voor individuele kunstenaars en
ambachtslieden en voor bekende en minder bekende, onafhankelijke organisaties die
samenwerken en elkaar inspireren, zodat weer nieuwe initiatieven ontstaan.
Regels?!
Ja, er zijn regels. We zijn namelijk te gast op het terrein en moeten ons dus ook als zodanig
gedragen. Tijdens ons verblijf wordt er door veel bedrijven en zelfstandige kunstenaars
gewerkt en zij mogen absoluut geen last van ons hebben! De bekende schoolregels gelden
tijdens de kunstdagen. Wat wij van jou verlangen is dus dat je zorgt dat je op tijd bent, dat je
actief en enthousiast meedoet, en dat je het op die manier voor jezelf en voor de rest het
prettigst maakt.
Waar is de NDSM werf?
Verder is het van belang dat je weet waar je
NDSM werf zich bevindt: Neveritaweg 15
Vanaf de aanmeersteiger achter het Centraal
Station Amsterdam, vertrekt elk half uur (en
tijdens spitsuren, ieder kwartier!) een pont
naar de NDSM-werf in Noord. Deze pont vaart
in ongeveer 14 minuten naar de NDSM.
Zorg dat je de goede pont neemt!
De Houthavenveer vanaf de Westerdoksdijk
vaart ook naar NDSM. Deze pont doet er
ongeveer 9 minuten over.
De pont, die alleen toegankelijk is voor
(brom)fietsers en voetgangers, is gratis!
Kijk op http://www.ilovenoord.nl/de-pont/ voor
de tijden van de pont.
Zorg dat je ruim op tijd bent, als je van de
pont komt is het ook nog een paar minuten
lopen.

Rooster NDSM
Woensdag 20

Allen 9.45- 15.00

Donderdag 21

Allen 9.45- 15.00

Vrijdag 22

Allen 9.45- 15.00

N.B. Houd per dag wel rekening met enige uitloop van de workshoptijden
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Workshop 2 NDSM werf

Description of the Visual Arts /
Painting course by Vladimir Hristov...
This is going to be a brain training course for optical and artistic observation,
therefore you must be prepared for the magic of art. See and feel that magic just by
playing with the various images. Youʼll work inside my studio and if weather allows
weʼll go outside.
Rediscover your self. Find your
personal identity and the identity
of your group. Make selfies and
find out what makes you unique.
Let your “avatar” be drawn by
your classmate and in return you
draw one for your friend.
Lets play with those layers that
we draw on paper and add your
photos, prints, some paint and
some small garbage that you
might find at NDSM. At the end
you will be proudly showing to
your friends, teachers and
parents the painting that you
have done together with your
classmates during this three
days. Learn what does it take to
make an Art Piece, and how
proud you should be by having
an exhibition.
Please be dressed in cloths
that you wouldnʼt care if being
spotted with paint, glue etc.
Do not bring any valuable
things that might be broken or
stolen during the workshop.

Materials that will be used:
1. You need to bring with you: glue, scissors and photos that you have emotional
connection with (photos of you or your family or friends and pets, etc...)
2. Iʼll provide: paper, charcoal and acrylic paint
3. Small garbage, different material rest-overs that you might find also around the
studio on NDSM terrain

9

Workshop 3 NDSM werf

Beeldend Objecttheater
TRIP
Tijdens deze workshop is beeld het uitganspunt en het veranderen van dat beeld het
gegeven.
In drie dagen onderzoek je hoe spullen de hoofdrol in een performance kunnen
spelen. Je gaat spullen verzamelen, samenstellen, bouwen en maakt er beeldend
theater van. Tekstloos, vervreemdend en grappig theater.
Aan de hand van verschillende technieken zoals het maken van collages en animatie
bezorgen we ons publiek een mega TRIP… Verast worden ze zeker.

Neem mee: Speelgoed, één klein dingetje is prima.
Het is handig als je thuis de app ‘stop motion studio’ op je telefoon
download.

En doe kleren aan die vies mogen worden.

Workshopdocent: Carina de Wit, NDSM loods 13, Oostvleugel

10

Workshop 4 NDSM werf
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Workshop 5 NDSM werf

Theater op Locatie
‘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?
……..
Wat zal je allemaal tegen komen op de lange weg die vluchten heet? Je kent de beelden,
verhalen. Maar zelf ooit moeten vluchten? Je kan het je niet voorstellen, toch vluchten er
dagelijks mensen zoals jij en ik weg van hun geboortegrond die het zich ook niet konden
voorstellen.
Tijdens deze kunstdagen gaan we met deze vragen aan de slag. We maken scenes,
schrijven teksten, dansen & we zetten de wereld op z’n kop! Drie dagen lang met Roxy,
Anna & Nienke op de geweldige locatie; het NDSM terrein!

Scènefoto theatervoorstelling in de loods van het NDSM
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Nowhere
workshop 6, 7 & 8
Waar is Nowhere?
NOWHERE ligt aan de Madurastraat 90. Vlakbij het Javaplein.
Tram 14 & Bus 22 (richting de Indische Buurt ) stoppen op het Javaplein.
Voor beide: uitstappen op halte Javaplein.
Te voet vanaf het Javaplein:
Vanaf het Javaplein loop je schuin links de Borneostraat in. Vervolgens neem je de eerste
straat links, dat is de Madurastraat.
En voor de zekerheid: NowHere is telefonisch bereikbaar op: 020-4636912.

Rooster Nowhere
Woensdag 19

Donderdag 20

Allen 9.30- 15.00

Allen 9.30- 15.00

Pauzes in overleg
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Vrijdag 21

Allen 9.30- 15.00

Workshop 6 Fashion & Design
Met Sabine Staartjes
Je hebt echt je best gedaan. Jouw droomjurk is nergens te koop. Er zit niks anders op dan
‘m zelf te maken. Maar hoe? Leer alle noodzakelijke technieken: werken met patronen,
naaien, ritsen inzetten, de eigenschappen van verschillende stoffen en maak je eigen
kledingstuk, wat zeg ik: collectors item!
Dit alles onder begeleiding van fashion designer Sabine Staartjes, die het modevak uit pure
noodzaak is ingerold. Kleding die zij wilde dragen, en die uitdraagt wie zij is was niet te
vinden, dus ging ze het zelf maken. Na het afronden van de Kunstacademie lanceerde zij
haar eigen kledingmerk ‘Studio Sabine Staartjes’ met eclectische ontwerpen die te zien zijn
op modeshows en te koop zijn in haar eigen winkel. www.sabinestaartjes.com

Workshop 7 Fotograferen
met Zindzi Zwietering & Iris Bergman
In deze fotografie workshop doe je onderzoek naar beeld en de betekenis ervan. In het
dagelijks leven zien we continue beelden, op instagram, facebook, in films en op tv. Wij gaan
bestuderen wat beelden ons vertellen. Vervolgens dagen we je uit om een beeld te maken bij
een thema. Je leert jouw gedachten en gevoel bij dat thema te vertalen naar een beeld. We
eindigen met een expositie van fotobeelden die allemaal een reactie zijn op elkaar.
Zindzi Zwietering studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
(KABK) en zoekt in haar werk naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Iris Bergman
studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en zoekt in haar werk de
grens tussen fictie en werkelijkheid op. Geinig feitje; beide zaten op het Gerrit van der Veen
College. www.zindzizwietering.com www.irisbergman.com
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Workshop 8 Singer Songwriter
Met Joost van Kersbergen & Andy Ricardo
Deze workshop is voor iedereen die wil proeven van het leven als artiest in de muziek. Je
gaat zelf een nieuwe song schrijven, de studio in met een hit-producer om je eigen nummer
op te nemen en werken aan de presentatie ervan. In deze drie dagen werken we in
writerscamp-opzet waarin je opdrachten krijgt om je eigen gedachten, gevoel en ideeën uit te
werken tot een complete song.
De workshop wordt begeleid door Joost van Kersbergen, liedjesschrijver en dichter bij Poetry
Circle Nowhere en Andy Ricardo, producer en toetsenist van artiesten als Dio, Opposites en
Gers Pardoel.
www.joostvankersbergen.wordpress.com
www.andyricardo.com
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