JE CULTURELE ZELFPORTRET
Dit is het culturele zelfportret van ………………………
Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of
een andere kleur voor de antwoorden.

Plak hier
je
pasfoto

Film/tv
1 Ga je wel eens naar de bioscoop?
2 Naar wat voor films ga je dan het liefst?

Ja/nee

3 Naar welke tv-programma’s of series kijk je het liefst?

4 Wat vind je daar leuk, spannend of aantrekkelijk aan?

5 Aan welke film of welk tv-programma van vroeger denk je nog wel eens?
6 Waardoor heeft deze film of dit programma indruk op jou gemaakt?
Zet een kruisje (met pen) voor de antwoorden die voor jou gelden:






mooie beelden
heel eng en griezelig
ik vond de film heel zielig
ik leerde iets van het verhaal
iets anders, namelijk






heel bijzonder
ik herkende mijn eigen leven in de film
heel erg grappig
ik wilde graag weten hoe het zou aflopen

7 Naar welke film ben je het laatst geweest?
A Titel van de film:
B Vind je dit een goede film?
C Waarom vind je dit (g)een goede film?

Ja/nee

Muziek
8 Noem twee favoriete muzieksoorten, bands, zanger(es), groep, DJ, VJ.
A
Omdat

B
Omdat
9 Wat doe jij met muziek?
Zet een kruisje voor de antwoorden die voor jou gelden:





ik dans erop
ik bedenk zelf liedjes/muziek
ik mix muziek
anders, namelijk

 ik bespeel een instrument
 ik zing (in een koor, band)
 ik werk in de muziekbranche

10 Ben je wel eens naar een optreden van een band, zanger(es) geweest?
Van welke band/zanger?
Ik vond het optreden
omdat

Ja/nee

Toneel
11 Heb je wel eens meegewerkt aan een (school)toneelstuk of musical?
Zo ja, wat was het en waar deed je dat?

Ja/nee

12 Ben je wel eens naar een voorstelling geweest in een schouwburg of theater?
Ja/Nee
Wat voor voorstelling was het? (Bijvoorbeeld: musical, dans)
Ik vond die voorstelling
omdat

Beeldende/toegepaste kunst
13 Noem drie dingen die bij je ouders of op jouw kamer aan de muur hangen.
Geef aan waarom juist die voorwerpen of afbeeldingen daar hangen.
1:
omdat
2:
omdat
3:
omdat
Welk (kunst)werk of welke tekening van jou heb jij of hebben je ouders bewaard?
Ik heb nog
Ik vind het werk nu

14 Wat vind jij qua vormgeving het mooiste gebruiksvoorwerp bij jullie thuis?
Zet een kruisje voor de antwoorden die voor jou gelden:
 het servies
 de auto
 de muziekinstallatie
 het bankstel
 de fluitketel
 iets anders, namelijk
Waarom vind je dit voorwerp mooi?
15 Waar heb je wel eens een tentoonstelling (het gaat nu dus niet over een
voorstelling!) gezien?
Zet een kruisje voor de antwoorden die voor jou gelden:
 op school
 in het museum

 in het wijkcentrum/buurthuis/bieb
 in een galerie

Welke tentoonstelling zag je?
Wat vond je ervan?
Waarom?

Lezen
16 Welk voorgelezen boek van vroeger herinner jij je nog?
Ik herinner mij het boek
omdat

Bouwkunst
17 Noem een bouwwerk bij jou in de buurt dat je opvallend vindt.
Kies uit:





brug
station
winkelcentrum
moskee






viaduct
bioscoop
straat
huis






kantoor
kerk
flat
plein

Beschrijf dit bouwwerk zodanig dat de lezer een duidelijk beeld krijgt.
Ik vind dit bouwwerk opvallend omdat

Je culturele zelfportret
Wat weet jij eigenlijk al van kunst en cultuur? Misschien wel meer dan je denkt! En
wat vind je leuk, of juist vreselijk? Als je daar een antwoord op weet, is het
makkelijker om een culturele activiteit uit te kiezen. Durf je eens iets nieuws te
proberen?

Opdracht 1
Waar ligt jouw interesse? Plaats de woorden in het schema en je komt er vanzelf achter.
Kies uit de volgende woorden:
humor - klassiek - kleur - house - romantiek – Hip hop - pop - open einde -laatste mode - gewoon spanning - happy end - openheid - actie - gelijkmatig – musical – verhaal - roman gedichten – toneel - film - video - zingen - muziek maken – popfestival - dansen - ballet schilderij - videoclip - standbeelden - modeshow - tentoonstelling - tekening - gebouw fotograferen - soaps

Geen interesse

Redelijke intresse

Veel persoonlijke interesse

Opdracht 2
Wat zijn je eigen ervaringen met kunst en cultuur? Probeer de volgende vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.

1. Naar welke soort muziek luister je graag?
……………………………………………………………………………………………………

2. Wie of wat is je favoriete muzikant, popgroep, componist, dj of vj? Wat vind je
er goed aan?
…………………………………………………………………………………………………….

3. Dans je wel eens bij muziek?
……………………………………………………………………………………………………
Verzin je zelf bewegingen of probeer je ze na te doen van een videoclip?
……………………………………………………………………………………………………
Heb je wel eens een dansvoorstelling gezien? Welke?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
4. Hoeveel tijd kijk je per week naar de televisie? ……………………………………
5. Kijk je dan alleen of samen met anderen? …………………………………………
Als je met anderen kijkt, wie zijn dat dan? ……………………………………………………

6. Naar welke tv-programma's of series kijk je het liefst?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wat vind je daar leuk, spannend of aantrekkelijk aan?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Ga je wel eens naar de bioscoop? …………………………………………
Naar wat voor films ga je dan het liefst?
……………………………………………………………………………………………………

8. Wat zijn de twee laatste films die je dit jaar gezien hebt?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9. Kom je wel eens in een schouwburg of een theater?………………………………..
Zo ja, welke voorstelling kun je je nog goed herinneren? En waarom speciaal die?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10. Noem drie dingen die bij je ouders of op jouw kamer aan de muur hangen.
Geef aan waarom juist die voorwerpen of afbeeldingen daar hangen.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. Kom je wel eens in een museum? ……………………………………………………..
Zo ja, in wat voor museum ben je het laatst geweest en wat heb je daar toen gezien?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12. Werd je vroeger ook voorgelezen door je ouders of verzorgers?………………. .
Kun je je nog een paar titels van jeugdboeken herinneren? Noem er twee.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

13. Ben je zelf actief als muzikant, zanger, toneelspeler, majorette, spelleider,
tekenaar, ontwerper of iets dergelijks? Wat vind je van de activiteiten die
daarbij horen?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

14. Zou je later op het gebied van kunst, muziek, theater, cultuur en dergelijke
willen werken?
..…………………………………………………………………Nee, omdat ﭐٱ
…………………………………………………………………… Ja, omdat ﭐٱ

Het 4Y team
Twents Carmel College Denekamp

Cultureel zelfportret

Cultureel zelfportret van:
klas:

1

Mijn twee favoriete tv-programma’s zijn:
a
b

2

Aan de film ………………………………………………(naam van de film) denk ik nog
wel een terug omdat

3

Mijn favoriete soort muziek is

4

Muziek vind ik leuk of belangrijk omdat

5

Als ik uitga dan kies ik voor een discotheek / café / jeugdhonk omdat
Bij uitgaan vind ik muziek belangrijk / onbelangrijk
Als ik uitga dans ik veel / weinig

6

Mode en kleding is voor mij heel belangrijk / belangrijk / niet zo belangrijk /
onbelangrijk omdat

7

Ik ben wel eens in een bioscoop / in een theater / bij een muziekuitvoering / bij een
concert / op een festival / bij een dansuitvoering geweest
Erg leuk vond ik

8

Ik ben wel eens in een museum / kunstgalerie / of expositie geweest
Leuk vond ik

9

Later zou ik wel / geen kunstwerk, reproductie of foto aan de muur willen hebben.
Ik hou van

10 Ik vind dat gebruiksvoorwerpen mooi van vorm moeten zijn. Ja / nee
Het mooist bij ons thuis vind ik
11 Het bouwwerk bij ons in de buurt dat mij het meest opvalt is
omdat

12 Als we uitgaan eten probeer ik wel eens / nooit bijzondere gerechten.
Het allerlekkerste vind ik

