
Zie jij wat ik zie?

Topics       Beeldende kunst │Natuur │sculptuur │ Materiële steen
Tentoonstelling KunstLAB │Beeldenbos
Doelgroepen Groep 1 en 8 van de basisschool
Curriculum referente Kunst
Formaat Workshop
Duur 1,5 uur
Opkomst max. 30
Kosten                              /

Inhoud
Een kennismaking met beeldende kunst in het Beeldenbos van Odapark met een nadruk op de 
bijzonderheden van beeldhouwkunst.

Zie jij wat ik zie? 

Soms lijkt het alsof de tjd heef stlgestaan. Is het architectuur in het klein of speel-goed in het 
groot? Gestapelde bouwstenen in elkaar passend, weegt het wel iets? Basisvormen in steen, 
onopvallend in de natuur, alsof het hier altjd heef gestaan…

Vervaltjd
Nadat de sculptuur Die Brücke van Reinhard Buxel in een kunstles van alle kanten is bekeken, gaan 
de kinderen van groep 1 t/m 4 stempelen en stapelen in het Kunstlab. Spelenderwijs gaan ze aan de 
slag, ze ordenen, bouwen, stapelen. In groepjes werken de leerlingen met primaire vormen op een 
groot formaat papier.

Passen en meten met steen voor groep 5 t/m 8. De kinderen gaan tjdens deze les steen bewerken, 
ze leren de mogelijkheden en beperkingen van dit materiaal en worden onderwezen in de 
vaardigheden van werken met steen. De aandacht gaat uit naar bijzondere en passende verbindingen
van steen. 

Notes │Voorbereidung en follow-up
De workshop zal buiten in het Beeldenbos van Odapark gegeven worden en alleen plaatsvinden in de
periode mei tot oktober.

Het programma van het Kunstlab wordt speciaal ontwikkeld door het eigen projecteam van 
Odapark, dat hiervoor samenwerkt met BAM het mobiele atelier (Suzanne Berkers) en Kunstenaar in 
de Klas (Roel Sanders).

Odapark beschikt tevens over een educateve dienst voor rondleidin-gen en ondersteuning van 
projecten. Binnen de dienst hebben veel van de educatef medewerkers een specifek vak- en 
aandachtsgebied, mede gebaseerd op hun kennis en ervaring met verschillende leefijds-categorieën.
Rondleidingen voor groepen zijn aan te aanvragen via 0478-513690 of
educateeodapark.nl.

KIJKWIJZERS:

mailto:educatie@odapark.nl


De Kijkwijzer van het Kunstlab voor het basisonderwijs is grats te downloaden.
De Kijkwijzer Beeldenbos voor het voortgezet onderwijs onderbouw.

Odapark │center for contemporary art │Merseloseweg 117 │5801 CC Venray
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http://www.odapark.nl/wp-content/uploads/2016/03/160323-Kijkwijzer-BO.pdf
http://www.odapark.nl/wp-content/uploads/2016/03/160323-Kijkwijzer-VO-onderbouw.pdf

