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CREATIEVE HULP bij culturele overgang
 

KUNST en ZORG

In december is op de maandagmorgen een kleine groep gestart voor mensen met
geheugenklachten.
Dit was een blok van 10 lessen.
Na de krokusvakantie start het volgende blok.

In de lessen wordt er getekend, geschilderd of geboetseerd.
Het is belangrijk om je te kunnen uiten door middel van creativiteit.
Je gevoel en je handen laten spreken.
De docent en een vrijwilliger van de Rotary begeleiden de groep.

Als iemand belangstelling heeft, is het altijd mogelijk eerst eens vrijblijvend een les
bij te wonen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

REMBRANDT JAAR

WORKSHOP maak zelf een Rembrandt

Op zaterdag 9 maart geeft Nico Heilijgers een workshop waarin je leert een paneel
te beschilderen op de manier zoals Rembrandt dat deed.

Deze workshop is zowel voor beginners als voor gevorderden.
Ieder wordt op zijn eigen niveau begeleid.
 

Paneeltjes schilderen dmv masterclasses op
projectrembrandt.nl

Het zal niemand ontgaan zijn, dat er in de media veel aandacht besteed wordt aan
Rembrandt.

 

http://www.wijksatelier.nl/


Het is dit jaar 350 jaar geleden dat hij overleed.
Veel musea tonen zijn prachtige werk.
Vooral het Rijksmuseum besteed veel aandacht aan het Rembrandtjaar met het
TVprogramma "Wie wordt de nieuwe Rembrandt".
Daarnaast kan ieder net als
Benny Jolink een werk inleveren met de kans dat je in het Rijks mag exposeren.

Als derde aktiviteit geeft een kunstenaar een online masterclass van 6 lessen.
Hierin leer je een portret schilderen op de manier zoals Rembrandt dat deed in de
17e eeuw.

Het WijksAtelier doet mee aan deze aktiviteit.
Niet alleen cursisten maar ieder, die het leuk vindt om het zelfportret van de jonge
Rembrandt te schilderen op een paneeltje, kan meedoen.

Paneeltjes inleveren voor 1 april op het atelier in het Feuniksgebouw.
In het voorjaar gaan we alle "Jonge Rembrandts" exposeren.

Kijk voor de masterclasses op: projectrembrandt.nl

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


WORKSHOP Glas in Lood
 

Zaterdagmiddag 16 maart zal Hella Biemans een workshop geven in glastechnieken.
Je kunt kiezen of je iets maakt met glas in lood of tiffany.

Kies via de website welk object je wilt maken, dan kan Hella het voorbereiden.

Hierdoor kan je in een middag kennismaken met de techniek en zelfgemaakt product
mee naar huis nemen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

LEZINGEN

Bauhaus en Nederland

In 2019 is het precies 100 jaar geleden dat Bauhaus werd opgericht, een
vernieuwende kunst- en ontwerpschool in Duitsland.

In Boymans van Beuningen is momenteel een tentoonstelling over de Nederlandse
kant van Bauhaus.

De lezing wordt verzorgd door de heer Hoo Man Chan, die verbonden is aan het
museum Boymans van Beuningen.
27 maart om 20.00 uur in de Graanschuur.

Hockney-Van Gogh
 

Deze lezing staat gepland op 16 april en wordt gehouden door de heer Wim Schot.
Dit bericht is alvast bestemd voor uw agenda en staat binnenkort op de website
vermeld.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/


Creatieve Hulp bij culturele overgang

In samenspraak met docenten en de directie van 't Anker is het plan opgevat om
creatieve lessen op te zetten.
Het doel moest zijn om kinderen te helpen hun identiteit te vinden te midden van
kinderen met een totaal andere culturele achtergrond.
De scholen hebben immers veel kinderen uit andere culturen.

Het project is als eerste gestart op de Horn.
Het team hier was direct enthousiast en onderkenden de behoefte om hier op een
creatieve manier aandacht aan te geven.
Vrij snel hierna kon er gestart worden met 10 kinderen uit verschillende klassen.
Hiu Jen Lai, docent van het Wijks Atelier geeft de lessen.
 
Deze groep is zeer divers qua culturele achtergrond.
De kinderen uit de groepen 6,7 en 8 komen uit Afghanistan, Frankrijk, Marokko,
Syrië, Engeland, Nederland en Afrika.
 
In de eerste les hebben ze het uitgebreid gehad over identiteit.
Wat is identiteit? Wie ben ik? En waar kom ik vandaan?
Na aanleiding van een verhaal zijn kinderen gaan nadenken over op wie ze lijken
van de familie.



Waar komen bepaalde karakteristieke eigenschappen vandaan?
Met die informatie hebben ze een persoonlijke ‘paspoort’ gemaakt.
 
Ook hebben ze het gehad over wat ze zouden willen veranderen aan zichzelf als het
kon.
Hier hebben ze een stuk geschreven in hun paspoort over waar ze nu blij mee zijn
en minder blij mee zijn met zichzelf.
 
In een volgende les hebben ze het over ‘gadgets’ gehad ofwel items en/of kleding
die eventueel onderdeel kunnen zijn van je identiteit.
Ze hebben uitgebreid in een spelvorm onderzocht wat gadgets kunnen vertellen over
een persoon.
Verder zijn ze bezig geweest met het maken van een “superheld” die ze zelf graag
willen zijn.
 
Daarna zijn ze bezig geweest met stripverhaal maken.
Ze hebben geoefend met hoe je een verhaal kan vertellen door middel van beelden.
We gaan hier later nog dieper op in met de vraag ‘wat als je leven anders was’.
Met een ingrijpende vraag over hun leven gaan zij daarover een stripverhaal maken.
 
Tot slot zijn ze met hun thuis en hun huis aan de slag gegaan.
Hiertoe hebben ze allemaal een huis gebouwd van karton en hout.
 
De resultaten zijn gepresenteerd aan klasgenoten en ouders
met een expositie.
 
Als we de financiering opnieuw rond krijgen zal er een tweede ronde van 10 lessen
op de andere locatie van de Horn worden gegeven.
De school is enthousiast en wil graag meer kinderen deze kans geven.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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