KUNSTENAAR IN DE KLAS
groep 7
Kennismaken met een kunstenaar en zelf ook een kunstwerk
maken.
Parkweg 1-4 (LOC Hardenberg)
Een beeldend kunstenaar komt in de klas vertellen over zijn/
7772 XP Hardenberg
haar passie voor de kunst. Het project bestaat uit een receptief
T 06 402 60 602
gedeelte waarin de kunstenaar zijn of haar werk laat zien. Er
e info@hardenbergart.nl
i www.hardenbergart.nl
komen dus echte kunstwerken in de klas.
f facebook.com/hardenbergart
De kunstenaar gaat in gesprek met de kinderen: hoe is het get @hardenbergart
maakt, wat waren zijn/haar inspiratiebronnen? Met welke maOpeningstijden
terialen werkt de kunstenaar? De kinderen mogen dan natuurlijk
Ma t/m vrij: 14.00 - 17.00 uur
vragen stellen. Daarna is er een actief gedeelte: de kunstenaar
Do.avond: 19.00 - 20.00 uur
Za:			
11.00 - 14.00 uur
gaat aan het werk met de kinderen, door bijvoorbeeld samen te
tekenen of te boetseren. Er is een keuze tussen het maken van
mozaïeken, boetseren, werken met textiel of striptekenen. Als
voorbereiding kan de website van de uitvoerende kunstenaar bekeken worden in de klas.
Organisatie
De school krijgt van tevoren informatie over de kunstenaar die de les komt geven. De kunstenaar
maakt zelf afspraken met de school betreffende datum en tijd.
DOELEN
→ Reflectief
- Kinderen maken kennis met een kunstenaar en zijn werk
- Kinderen leren kijken naar kunst
- Kinderen leren hun gevoelens te uiten en te delen over kunst
- Kinderen vormen een mening over kunst en kunstenaars
→ Actief
- Kinderen leren hun eigen ideeën te verwezenlijken in hun werkstuk
- Kinderen leren bepaalde vaardigheden
→ Overstijgend
- Kinderen ervaren dat kunst en kunstenaars een wezenlijk onderdeel vormen van hun eigen woo
omgeving
- Kunst en kunstenaars krijgen een plek binnen de school
- De leerkracht put inspiratie uit de lessen van de kunstenaars en kan daar een aanknopingspunt in
vinden om zelf aandacht te besteden aan het kijken naar en bezig zijn met kunst.
→ Bestemd voor
Groep 7
→ Aantal
Hele groep
→ Uitvoeringslocatie
Op school
→ Dag en tijd
In overleg
→ Duur
2 uur
→ Bijzonderheden
De leerkracht dient bij de les aanwezig te zijn

