Gezocht:
Kunstmaatjes voor speciale kinderen
Op De Duinpieper/Het Duin, school voor speciaal onderwijs, start in
februari het project Mijn kunstmaatje en Ik. Doel van het project is om
kinderen met een verstandelijke beperking in beeld te brengen door
middel van ‘portretten’ in de meest brede zin van het woord.
Mijn Kunstmaatje en Ik start op 14 februari 2019 en wordt in april/mei
feestelijk afgesloten met een expositie van alle kunstwerken.
Ter voorbereiding willen we op 21 januari 2019 (19.30-20.15 uur) bijeen
komen om met elkaar kennis te maken en om afspraken te maken. De
bijeenkomst zal plaatsvinden op De Duinpieper, Stakman Bossestraat 81,
Noordwijk.

Wat is de bedoeling?
Voor dit project zoeken we kunstenaars. Iedereen die kunst als hobby
beoefent, kan meedoen. Betrokkenheid en enthousiasme zijn belangrijker
dan het niveau waarop je tekent, schildert, collages maakt, fotografeert,
schrijft of dicht. Alle technieken zijn welkom.
Tijdens een aantal ontmoetingen in de school werk je met een leerling van
De Duinpieper/Het Duin. Je legt contact en gaat samen met het kind
creatief aan de slag. Je observaties van de leerling kun je ook zelf nog
vastleggen in bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen, collages, gemengde
techniek of foto’s, of in tekst- of dichtvorm. Je kunt met een of twee
leerlingen werken.

Hoeveel tijd vraagt het van jou?
Het project vraagt van de kunstenaar een investering in tijd. Houd
rekening met 6 ontmoetingen per leerling plus de tijd die je er thuis nog in
steekt. Het project vraagt ook commitment van je. Als je meedoet, is het
belangrijk dat je er echt voor gaat. De kinderen en de school rekenen op
je.

Lijkt het je interessant om mee te doen of wil je meer weten?
Neem contact op met Monique Sluijs (Het Duin) ,
Jose van Schie (De Duinpieper)
Email: kunstmaatje@duinpieper.nl

Mijn Kunstmaatje en Ik is een initiatief van
Stichting Artamin en XL ARt-WORKS.
Zie voor meer informatie: www.kunstmaatje.nl

