They told him
Don't you ever come around here
Don't wanna see your face
You better disappear
The fire's in their eyes
And their words are really clear
So beat it, just beat it

Cultureel
zelfportret

KUNST EN CULTUUR VOOR JOU
“Doe even normaal zeg! Kunst en cultuur. Een beetje moeilijk doen over een schilderij of
standbeeld. Dat is toch niets voor mij!”
Maar kunst en cultuur zijn er juist wel voor jou. Sterker nog: je kunt er niet om heen. Kunst
en cultuur kom je overal tegen.
Elk land heeft zijn eigen cultuur. Dat merk je als je in het buitenland op vakantie bent.
Er staan andere huizen. De mensen kleden zich anders. Er wordt andere muziek gemaakt.
Het eten is vaak anders. Dat is cultuur!
Ook groepen hebben zo hun eigen cultuur. Kijk eens om je heen. Wat dacht je van
jongerencultuur als punkers, gothic, skaters of gamers?
Als je van bepaalde muziek houdt, hoort daar ook vaak kleding en een kapsel bij.
Ben je een chatter of een fanatieke stapper? Ook dat is cultuur.
Of je nu wilt of niet, jij doet ook aan cultuur. Je luistert naar muziek, je kijkt naar de tv.
Je vindt een schilderij mooi, of een gebouw juist lelijk. Zonder cultuur zou alles vreselijk saai
zijn.
Sommige cultuur vinden we erg bijzonder en belangrijk. Dat noemen we kunst.
Kunst en cultuur zijn overal en iedereen komt het tegen. Daarom is er het schoolvak CKV:
Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Op school gaan we gezamenlijk activiteiten ondernemen, maar je mag zelf ook op stap. Je
kiest zelf wat je gaat doen: naar een festival, een concert, een film of naar een
theatervoorstelling. Je gaat juist activiteiten doen die jij interessant vindt.
Elke vrijdag of zaterdag staan allerlei activiteiten in de krant, op internet kun je veel vinden,
maar je kunt natuurlijk zelf ook iets bedenken.
Kijk eens verder dan je neus lang is, er zijn zoveel leuke dingen te ondernemen.
Veel plezier!
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CULTUREEL ZELFPORTRET
Waar denk je aan bij kunst en cultuur?
Je weet er meer van dan je denkt, echt waar!
Wat vind je leuk of juist vreselijk?
Daar probeer je in de volgende opdracht achter te komen.
Opdracht 1
Waar ligt jouw interesse?
Schrijf de woorden in het schema en je ziet wat jij belangrijk vindt.
Kies uit de woorden:
humor, klassiek, hiphop, kleur, cabaret, romantiek, pop, laatste mode, gewoon, spanning,
goede afloop, actie, Nederlands talige muziek, horror, musical, gamen, verhaal, roman, rock,
gedichten, rap, muziek maken, popfestival, soaps, architectuur, tekening, standbeeld,
muziekclips, jazz, zingen, R&B, dansen, open eind, gothic, toneel, theater, film,
Youtube filmpjes, tentoonstelling, fotograferen, science fiction, muziekteksten.
geen interesse

leuk

cool

Opdracht 2
1. Naar welke muziek luister je graag?
………………………………………………………………………….………………………………………………………...
2. Geef voorbeelden van groepen/zangers/artiesten
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Ben je wel eens bij een muziekfestival geweest ? Zo ja, welk festival?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Dans je wel eens bij muziek?
…………………………………………………………………………………………………………….………………………
5. Heb je wel eens een dansvoorstelling gezien? Welke?
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
6. Hoeveel tijd kijk je per dag naar de televisie, Youtube, Netflix?
………………………………………………………………………………………….………………………………………...
7. Naar welke programma’s, series, filmpjes, Youtuber kijk je het liefst?
….……………………………………………………………………………….………………………………………………..
8. Wat vind je daar leuk, spannend of aantrekkelijk aan?
…………………..……………………………………………………………………..………………………………………..
9. Speel je (online) games? Zo ja, welke games speel je?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

10. Ga je wel eens naar de bioscoop?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Naar welke soort films ga jij het liefst?
……………………………………………..…………………………………………………………………………………….
12. Wat zijn de twee laatste films die jij hebt gezien (thuis of in de bioscoop)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
13. In welke schouwburg of theater ben je wel eens geweest?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Welke voorstelling heb je gezien en wat vond je er van?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Welk museum ben je wel eens geweest?
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….
16. Wat heb je daar gezien?
…………………………………………………………………………………………..………………………………………
17. Welke jeugdboeken heb je vroeger zelf gelezen of heeft iemand je voorgelezen?
Noem er twee:
………………………………………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Welk muziekinstrument bespeel je zelf?
…………………………………..………………………………………………………………………………………………
19. Ben je zelf actief als muzikant, zanger, toneelspeler, danser, tekenaar, ontwerper of
iets dergelijks?
…………………………………………………………………………………………………………….………………………
20. Welke activiteiten horen daarbij? Op welke manier oefen je, zodat je er beter in
wordt?
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
21. Welk bijzonder gebouw heb je wel eens gezien?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
22. Wat vind je leuke kleding?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. Zou je later op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende
kunst, cultuur en dergelijke willen werken? Licht je antwoord toe.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

COLLAGE
Nu je je een beetje hebt georiënteerd zijn we toe aan het maken van een collage van de
culturele dingen waar je in geïnteresseerd bent.
1. Verzamel ongeveer 12 plaatjes van culturele dingen die je leuk vindt.
De plaatjes zijn verschillend van grootte.
Kijk ook nog even naar de antwoorden die je hebt gegeven in de opdrachten 1 en 2.
Verder zie je op de voorkant ook nog voorbeelden.
2. Maak van de plaatjes een collage.
3. Zorg ervoor dat je naam en klas er ook op staat.

Film(pjes)
Games
Fotografie
Tekenen
Schilderen
Beeldhouwwerk
Architectuur
Ontwerpen
Mode
Muziek
Lezen
Toneel
Musical
Cabaret
Dans

