Beroepskunstenaars in de klas waar kunst en
onderwijs elkaar ontmoeten









Yolanda Bloemen
Yolandabloemen.com

Inspiratie en transpiratie
Schilderworkshops op maat
Werken in de wereld van kleur
Iedereen is kunstenaar
Ontdek de talenten
Creatief samenwerken
Multidisciplinaire projecten

yolandabloemen@gmail.com
Mob: 0646414082

Kosten : € 45,- per uur inclusief voorbereidingskosten







Kleuren mengen
Alles gebruiken behalve de kwast
Materialen verf en papier
Les van 1 uur voor alle groepen
Kosten € 45,- per uur inclusief voorbereidingskosten

 Leerkracht : het was een explosie van creativiteit !
 Kind : ik wist niet dat je met zo weinig kleuren zoveel kleur
kon maken !







3 lessen van een 1 uur
Alle groepen
Materialen papier lijm tekenspullen en verf
Eventueel aan te sluiten bij een thema of cultureel erfgoed
Kosten € 45,- per uur inclusief voorbereiding

 De eerste les maken de kinderen een tekening of schildering van hoe zij
zichzelf zien als Kunstenaar.
 De tweede les maken de kinderen met gescheurd gekleurd papier een
landschap waar de kunstenaar graag werkt.
 De derde les maken de kinderen een collage van de voorgaande
werkjes in groepjes en verzinnen een titel daarvoor.

Collage
resultaten
les 3

Juf ik verdwijn in een wereld van
kleur ! En ik ben Vincent van
Gogh,maar dan met twee oren !

3x podiumkunst

Workshops met zang theater en decor voor de bovenbouw
Inspiratie maar ook transpiratie !

Y.Bloemen
beroepskunstenaar in de klas
3x podiumkust: multidisciplinair project
• De drie lessen bestaan uit een zang spel
en schilder les van 45-60 minuten
• Farida Waal geeft zangoefeningen en legt
het verschil uit hoe je groot en klein je
stem kan gebruiken
• Melanie Uijleman oefent via improvisatie
spel technieken de eigenschappen van
groot en klein acteren
• Yolanda Bloemen geeft schilder
opdrachten op papier om groot en klein te
onderscheiden en leert de kinderen hoe
kleuren werken op groot of klein formaat
• Kosten : 45 euro per uur + voorbereiding
exclusief materiaal

Kinderen werken van:
klein

1
2

naar groot en van

groot naar

klein

Op een klein papiertje een papiervullende afbeelding van een groot
object bv : huis, boot, vrachtwagen, flat
Op groot papier in de primaire kleuren blauw geel rood wordt gevraagd
om een klein voorwerp je bij je hebt zo groot mogelijk op het papier te
schilderen bv: haarspeld, punaise, vlieg

Inspiratie en transpiratie
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen leren spelen met de toepassing van groot en klein in de drie verschillende disciplines.

De kinderen ontdekken wat de verschillende facetten van podiumkunst
De kinderen leren nadenken over verhoudingen in het algemeen
De kinderen ervaren het werken op grotere schaal
De kinderen leren een decor ontwerpen
De kinderen ontdekken wat hun speciale kracht is op het gebied van podiumkunst
De kinderen leren schilderen en kleuren mengen vanuit de basis kleuren
De kinderen werken gezamenlijk toe naar een multidisciplinaire eindmusical
Voldoet aan de kerndoelen 54, 55 en 56

• Contact : yolandabloemen@gmail.com tel: 0646414082

Beroepskunstenaar
in de klas

Als het om goede kunst
en cultuureducatie
gaat……….. vraag om de
beroepskunstenaars in
de klas !

