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Kunst in mijn stad

Voorbereiding: workshop poëzie, workshop beeldbewerking of workshop 

fotografie.

Algemeen: Verdiep je in kunst!

Is kunst iets dat ver van je af staat, denk je? Je vergist je, want kunst is overal.

In jouw stad vind je niet alleen kunst in musea of aan de muur bij mensen thuis,

maar ook op straat, in of aan gebouwen en op plekken waar je niet aan denkt. In

elke stad wonen ook kunstenaars, die van kunst hun werk hebben gemaakt.

Dankzij dit project kun je je verdiepen in kunst. En dat niet alleen, je kunt er ook

jouw eigen mening over vormen. Maar doe dit wel pas nadat je ernaar hebt

gekeken en erover hebt nagedacht…

Omschrijving

projectdag 1 : Deelnemers bezoeken één of meer ateliers in de stad 

en krijgen uitleg van kunstenaars. Alternatief: een kunstenaar vertelt op 

locatie iets over een kunstwerk dat in de stad geplaatst is. Dit kan ook een

gebouw betreffen. Leerlingen verzamelen informatie, maken aantekeningen 

en indien mogelijk foto's.

Medewerkers van de gemeente geven uitleg over het kunstbeleid van de

gemeente waar het gaat om keuze, aankoop en plaatsing van kunst in de open-

bare ruimte; de betrokkenheid van de inwoners hierbij is een interessant discus-

sieonderwerp voor een klein debat, eventueel zelfs een forum of 'Lagerhuis'

over 'Kunst in mijn stad'.

projectdag 2 : Deelnemers ontwerpen een kunstroute door de stad. Van

elk kunstwerk wordt een schets en/of een foto gemaakt. Aan de hand van de

resultaten maken ze een plan voor een PowerPoint-presentatie en een stads-

kaart waarop de kunstroute is aangegeven.

projectdag 3 : Gedichten maken bij de gekozen kunstwerken. Verwerken

van beelden en teksten tot een digitale presentatie (PowerPoint). Uitwerken

van de beeldenroute op een stadskaart. Presenteren van de PowerPoint tijdens

de eindpresentatie.


