
Kunstenfestival

Ben je klaar voor een hele week KUNST? Zet je schrap, de
tweede editie van het Kunstenfestival komt je kant op.

Ga aan de slag met Stagefighting, maak een elektronische
track of kom luisteren naar de artiesten van The Handsome
Poets. De hele week zit vol met workshops, voorstellingen en
zelfs een concert: maak jouw keuze!

Voor ieder wat wils en genoeg te beleven. Inschrijven kan
via som, wees er snel bij! Vragen? Stuur een van je
kunstdocenten een berichtje via Teams en ze helpen je op
weg.

7 februari t/m 11 februari 



Maandag 07-02

Maandag 07-02

09:15 Found Footage Beats (Klas 1 & 2)
Ga op zoek naar geluiden in school, neem ze op
en maak beats! Je leert tijdens deze workshop
nieuwe online software kennen (die je later thuis
ook kan gebruiken) waarmee je elektronische
muziek kan maken, en aan het einde van de les
exporteer je je eigen gemaakte track! 

Graphic Scores 13:15 (Klas 1 & 2) en 14:45 (Klas 3) 
Hoe ziet muziek eruit? Kan je het tekenen? Kan je
een tekening naspelen met elektronische
instrumenten? 

13:15 Workshop poëzie schrijven

Heb je even geen zin meer in punten
komma’s of hoofdletters 

Heb je even geen zin meer in iemand
die zegt hoe het wel moet of niet
moet 

Heb je even geen zin om na te
denken over alles wat niet kan en wil
je met je hoofd in de wolken? 

ROOSPEEE

GIJS WASSEVELD

Doe dan mee met de poëzieworkshop en
blaas met jouw woorden iedereen omver!

Tijdens deze workshop leer je goed luisteren, nieuwe elektronische
instrumenten kennen en muziek te vertalen naar een leeg vel papier.

 



Dinsdag 08-02

Dinsdag 08-02 GIJS WASSEVELD

ALLES WAT THEATER IS!

Een voorstelling over het maken van theater en
over het spelen van een rol. Wie ben je in het echt
en hoe bepaalt dat welke rollen je speelt als
acteur? Kunnen we altijd alles zijn wat we willen of
zitten er grenzen aan de verbeelding van een
publiek? 

Alles wat theater is brengt activisme het klaslokaal
in. Wie ben je, wie ben je echt en hoe denk je over
de ander?

13:15 Workshop  Hoe breng ik poëzie?

Hoe breng je poëzie goed over op je
publiek? Hoe breng je de woorden tot
leven en laat je iedereen verwonderd
achter?

OOSTPOOL

Voorstelling 1  > 09:15
Voorstelling 2 > 10:50
Voorstelling 3 > 12:15 

NIKITA NIEUWKERK

In deze workshop leer je hoe je op allerlei
manieren poëzie kunt voordragen. Je kunt de
workshop gebruiken als voorbereiding op je
optreden op de poëziemiddag maar ook los

volgen.
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als cultureleals cultureleals culturele

activiteitactiviteitactiviteit



Dinsdag 08-02

Dinsdag 08-02

ISABEL HENDRIX

POËZIE MIDDAG
14:45 De middag van de Poëzie. Een middag
waar woorden tot leven komen. Pak een kopje
thee en hoor de mooiste voordrachten. Sluit
aan als luisteraar of meld je aan om iets voor
te dragen! Aanmelden voor de voordracht kan
bij Nikita Nieuwkerk. 

Op deze middag hebben we twee categorieën
waarin je mee kunt doen. 
Categorie 1: Voordragen eigen werk 
Categorie 2: Voordragen andermans werk

Workshop productdesign keramiek 
09:15 Klas 1 & 2 en 13:15 Klas 3

 
Je gaat als een echte ontwerper aan de

slag met het maken van je eigen
keramiek product. Je leert boetseren

vanuit één blok klei. 
 

Weet jij al wat je gaat maken?
 



Woensdag 08-02

Woensdag 09-02

ESTHER DOLMAN

DEMI LAMERS

Workshop: Illustreren kan je leren! 
09:15 Klas 1 & 2 en 13:15 Klas 2 & 3

Illustreren is het visualiseren van een
boodschap of een verhaal. Het kan tekst
versterken maar ook een eigen verhaal
vertellen. Illustreren is dus ook niet
hetzelfde als tekenen, je werkt meer vanuit
concept! Er zijn geen regels over welke
materialen je mag gebruiken als je gaat
illustreren. Alles mag en alles kan! 

Deze workshop kan aansluiten bij de
workshop poëzie schrijven. Neem vooral je
tekst mee, dan maken we een bijpassende
illustratie.

Virtual reality design 14:45
 

Altijd al willen leren om zelf iets in Virtual Reality te kunnen maken? In deze
workshop leer je om op een gemakkelijke en laagdrempelige manier in
Virtual Reality te werken en coderen. Geen ervaring nodig! Iedere laptop
is welkom!

 Met deze workshop worden de tools
aangereikt om zelf een interactieve
3D ervaring te maken, die je voor alles
in kan zetten. 

Klaar om je volgende boekpresentatie
in Virtual Reality te geven? Doe mee!

 

Ontwerpbureau were out of office



Woensdag 09-02

Donderdag 10-02 JOSKE VAN

ALEX LEENDERS
09:15 Straatfotografie Photo-challenge

In deze workshop maak je uitstapjes
naar portret- en architectuurfotografie.
Je leert wat het effect van sluitertijd,
diafragma en iso is op je foto en gaat de
straat op voor een shoot. 

De beste camera is degene die je bij je
hebt, dus heb jij zelf een fototoestel of
smartphone met camera, neem deze
dan mee!

14:45 Workshop Mode illustraties
Vindt je mode interessant en maak je zelf
graag beelden? Wil je leren om jouw mode
ideeën en ontwerpen op verschillende
manieren op papier te zetten? 

In deze workshop maak je in korte tijd
kennis met verschillende
illustratietechnieken die veel toegepast
worden in mode illustraties en laat je je
inspireren voor jouw eigen mode
illustraties. 

ZOMEREN



Donderdag 10-02

Donderdag 10-02

ROBERT BAARDA
Workshop stagefighting

 
Ready, set, go! We gaan aan de slag met
stagefighting op het toneel. Hoe laat je een
gevecht er realistisch uitzien? Welke
technieken komen er bij kijken?

In 1.5 uur leer je een stagefight maken vol 
met klappen, schoppen en geduw! Van
buitenaf super realistisch maar zelf geen
schrammetje!

 
 

OPEN PODIUM

Klas 1: 09:00
Klas 2: 11:00
Klas 3: 13: 15

 

Een avond waar je je talenten laat
zien! Om 19:30 start de open podium
avond, live vanaf ons YouTube
kanaal.

Zang, dans, theater en wie weet nog
wel meer. Leerlingen en docenten
brengen een avond vol
entertainment. Pak je chips en
dekentje er maar bij en geniet op 
de eerste rij!



VRIJDAG 11-02
THE HANDSOME

Altijd al willen weten hoe artiesten
aan inspiratie komen, goede

ideeën opdoen?
 

The Handsome Poets komen bij ons
op school en nemen je mee in hoe

zij ooit begonnen als band!
 

Hoe zijn ze vanuit een anti-kraak
boerderij op het podium van

Pinkpop terecht gekomen? Hoe zijn
ze doorgebroken?

POETS

Voorstelling 1 09:15
Voorstelling 2 10:50

Benieuwd hoe het Kunstenfestival verloopt? 
Volg ons op Instagram: Kunsteligant

Tag ons met #Kunstenfestival #Eligant
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https://www.instagram.com/kunsteligant/

