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VOORWOORD
Leerlingen laten kennismaken met de wereld van
kunst

Leerlingen kennis laten maken met kunst en daarmee hun eigen
talenten laten ontdekken: daar staan wij als team Kleinkunstig voor!

Jaarlijks organiseren wij voor
ca. 100.000 leerlingen workshops,
cultuurdagen en voorstellingen.
Ook zolang het coronavirus nog
rondsluipt in ons land: wij verzinnen
nieuwe ideeën om kunsteducatie op
scholen te kunnen verwezenlijken,
zoals online workshops!
Dit schooljaar zetten we de
waarden van kunstonderwijs in de
spotlight. Het creëren zelf zien wij
als belangrijke peiler. Zo kan een
leerling kunst op een eigen manier
ontdekken. Tijdens iedere workshop
maken leerlingen een creatief proces
door. Of dit nu via een ambachtelijke
kunstvorm is, zoals etsen, of middels
een innovatieve workshop rondom
computerkunst, zoals Interactieve
installaties.

uitdaging voor ons die we maar al te
graag met jullie aangaan.
Schroom dus niet contact met ons
op te nemen. Want wij maken graag
tijd vrij voor een kennismaking.
Dan kunnen we ook enthousiast
vertellen over onze nieuwe
workshops (o.a. Game Design en
Creatief programmeren) en over de
workshops die we nu verzorgen in
het kader van Loopbaanoriëntatie
(o.a. Filmportret en #ditbenik).
Dan nu: de brochure!
Team Kleinkunstig
Evelien, Sarah, Houda, Siska, Wouter,
Fleur, Marcel, Salina, Matthijs, Albert,
Sjoerd.

Waar we als team Kleinkunstig
ook voor staan is maatwerk. We
weten dat iedere school en elke
leerling anders is. Daarmee is iedere
workshop en Cultuurdag ook elke
keer anders. Dit is een mooie
5

 komt bij jou op school
langs om persoonlijk
kennis te maken.
 regelt en organiseert
alles rondom de
Cultuurdag.
 heeft een workshop
aanbod in zeven
verschillende
disciplines.
 komt met een
coördinator op locatie
tijdens de dag zelf.
 werkt met 250
kunstdocenten in
heel Nederland.

CULTUURDAG
6

DE CULTUURDAG
Wij doen het werk en jullie beleven een zorgeloze
dag vol kunst

In één dag gaan leerlingen actief deelnemen aan allerlei
verschillende workshops. De Cultuurdag organiseren we op
school en dat kan tot wel 1600 leerlingen.
In één dag dompelen we de
leerlingen onder in kunst tijdens
interactieve workshops. Wij vullen de
school graag met kunst en cultuur in
verschillende vormen. Zo zit er iets
voor iedere leerling bij!
De Cultuurdag organiseren wij
gewoon op school. Dit doen we voor
50 leerlingen, maar ook gerust voor
1600 leerlingen! Om een keuze te
maken uit al die gave workshops,
luisteren we graag naar de wensen
en ambities vanuit school. Gaat het
vooral om kennismaken met nieuwe
kunstdisciplines of juist om meer
verdieping? Na het samenstellen van
een workshopprogramma bieden we
de leerlingen een online inschrijving
aan waarin ze zelf hun keuzes
kunnen aangeven. Dit doe ze in ons
AVG-proof systeem.

We nemen jullie zoveel mogelijk werk
uit handen, want we snappen dat het
organiseren van een Cultuurdag
naast jouw taken als docent een
tijdrovende klus kan zijn. Niet alleen
in de organisatie, maar ook tijdens de
Cultuurdag regelen wij de boel! Het
genieten van alle workshops is
bedoeld voor leerlingen én docenten.

we nemen jullie zoveel mogelijk
werk uit handen
7
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WORKSHOPS
Leerlingen enthousiast en nieuwsgierig maken naar
kunst en techniek

Ook dit jaar presenteren wij nieuwe workshops! Techniek
en IT-onderwijs zijn inmiddels onmiskenbaar belangrijk in de
maatschappij. Ook online lesgeven lijkt een vaste plek in het
onderwijs verkregen te hebben.
Daarom slaan we graag een brug
naar computerkunst, zoals met de
workshops Interactieve Installatie en

Game Design. Daarnaast zijn online
workshops dit schooljaar onderdeel
van ons aanbod. Dit maakt onderwijs
op afstand toegankelijker. Een derde
weg die we inslaan is workshops
gerelateerd aan LOB, oftewel
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Leerlingen gaan middels een creatief
proces op onderzoek uit, zoals in de
workshops #ditbenik en de ‘Dit vind
ik’ Podcast.
We kunnen altijd een thema naar
keuze extra belichten in een
workshop. Onze workshopleiders zijn
flexibel in de opzet van de workshops
en hebben genoeg ervaring om deze
aan de doelgroep aan te passen.

online workshops blijven dit
schooljaar onderdeel van het aanbod
8

WORKSHOPS
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UITGELICHT!
Wij willen leerlingen anders laten kijken. Kunst is hierbij meestal een doel,
maar soms ook het middel. Bij de loopbaanoriëntatie workshops zetten we
het creatieve proces in om leerlingen te helpen meer te ontdekken over wie
ze zijn, waar ze goed in zijn en wat hen gelukkig maakt. Elke workshop
haakt in op de LOB-competenties.

WORKSHOP PITCHEN

Een pitch is een kort en krachtig verhaal waarmee je een doel
wilt bereiken. In deze workshop komt dat doel uit de leerling
en zetten zij een eigen verhaal neer. We werken aan een
duidelijke lichaamstaal en het contact maken met het publiek.
Tools die leerlingen een leven lang zullen gebruiken.

PERSONAL BRANDING FESTIVAL

Organiseer een workshopdag
rondom Personal Branding! De
leerlingen werken in verschillende
kunstdisciplines aan hun personal
brand. Het workshopprogramma
stellen we samen aan de hand van
jullie thema’s en ideeën. Zo willen
we op een positieve en creatieve
manier leerlingen helpen hun
handelsmerk te ontdekken.

WORKSHOPS
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LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING

WORKSHOP #DITBENIK

Door in theateropdrachten te
improviseren ga je anders kijken,
je anders voelen, anders bewegen.
Vanuit de vraag ‘wat heeft jou
gemaakt zoals je nu bent?’ gaan
leerlingen het onderzoek aan en
werken zij toe naar een korte
performance. De belangrijkste
regel: doe alleen dat wat bij jou
past en laat jezelf zien!

WORKSHOP DE ‘DIT VIND IK’ PODCAST

De leerlingen maken een podcast aflevering
over een maatschappelijk onderwerp naar
keuze. In duo’s gaan ze in gesprek over hun
kijk op of ervaring met hun gekozen issue.
Daarnaast leren ze over de technische kant
van een podcast en het opnemen van geluid.
Via deze workshop onderzoeken leerlingen wat
zij belangrijk vinden en waarvoor zij staan.
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UITGELICHT!
Digitaal werken en leren programmeren maken onderdeel uit van
de 21e eeuwse vaardigheden. Wij laten leerlingen kennismaken met
de wereld van de computerkunst.

WORKSHOP
INTERACTIEVE
INSTALLATIE

Leerlingen maken kennis
met computerkunst tijdens
de workshop Interactieve
Installatie. Dit lijkt
abstract en ingewikkeld,
maar deze workshop
bewijst het tegendeel. De
leerlingen gaan zelf gave
digitale beelden creëren
door te programmeren
en gebruik te maken van
bijzondere sensoren.
De input hierbij is een
fysieke beweging, zoals
met je hand zwaaien.
Een spannende combinatie
tussen kunst en computer.

WORKSHOPS
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GAME DESIGN EN CREATIEF PROGRAMMEREN

WORKSHOP GAME DESIGN

Gamen is niet meer weg te denken
uit onze maatschappij. Games en
kunst zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Denk aan visuele keuzes,
scenario’s en personages. In deze
workshop gaan leerlingen met
Scratch zelf een game ontwerpen.
De gameplay kan zo makkelijk
of moeilijk als ze willen. In de
workshop Game Design komen
verschillende manieren van ontwerpen
voorbij!

WORKSHOP PROGRAMMEREN
MET ALGORITMES

Een andere manier om een game
te maken is door het gebruik van
artificial intelligence. Dit gaat
over het programmeren van gedrag.
In de workshop Programmeren met
algoritmes gaan leerlingen ontdekken
wat artificial intelligence is. Zij
programmeren de algoritmes in het
Kleinkunstig-spel BotsUp. Hiermee
veranderen zij het gedrag en zo
de persoonlijkheid van de game
characters. Zo ontstaat er een
zelfgemaakt verhaal binnen het spel.
13

UITGELICHT
Een online bezoek aan het Kröller-Müller museum, bij het Scapino Ballet of
in gesprek met frontman Tim van de Handsome Poets? Deze online CKVworkshops zijn interactief, inspirerend en interessant! De leerlingen volgen
online en live actieve workshops bij kunstinstellingen die ver weg zijn of te
duur om naar school te halen. Wij ontwikkelen het online aanbod continu,
dus kijk op de website voor het actuele online aanbod.

Foto: Holland Opera

HOLLAND OPERA
Holland Opera presenteert online: de voorstelling
Romeo en Zeliha. Deze moderne uitvoering van de
musical West Side Story wordt gebruikt in de online
workshop. Leerlingen maken kennis met moderne
opera door een professionele docent van Holland
Opera. Ook gaan ze aan de slag met Turkse en
Westerse ritmiek.

ONLINE WORKSHOPS
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KRÖLLER-MÜLLER
MUSEUM
Wij brengen de
beeldentuin en de unieke
Van Gogh collectie
van Het KröllerMüller Museum naar
de leerlingen toe!
Ze volgen samen met
een workshopdocent
live een speciaal
opgenomen tour. Ze
krijgen uitleg bij
specifieke kunstwerken
en gaan aan de slag
met korte creatieve en
interactieve opdrachten.
De verrassing is dat
ze virtueel 360 graden
kunnen rondkijken in
het wereldberoemde
kunstwerk Jardin
d’émail.

DE ONLINE CKV DAG
SCAPINO BALLET
Een ervaren Scapino
Ballet danser neemt
de leerlingen mee in
een online workshop
over moderne dans.
Het Scapino Ballet
is al vele jaren
een vooruitstrevend
dansgezelschap. De
leerlingen maken kennis
met hoe een choreograaf
te werk gaat en waar
hij/zij inpratie vandaan
haalt. De voorstelling
While we can wordt
hierbij gebruikt als
uitgangspunt.

ALLE
ONL EN
INE
!

FRONTMAN TIM VAN DE HANDSOME POETS
Een succesvolle popartiest wordt je niet zomaar.
Tim van Esch is de frontman van de indie-popband
Handsome Poets en neemt de leerlingen mee in een
online workshop over de creatieve processen van een
popartiest. Ze bekijken en analyseren beelden van
optredens, muziek en krijgen opdrachten om zelf uit
te voeren. Zo krijgen leerlingen een kijkje achter de
schermen bij het voorbereiden op optredens.

Foto: Nienke Elenbaas
15

16

WORKSHOPS
Al onze workshops

@: deze workshops kunnen we ook online geven!

BEELDEND

DANS

3D-printerpen tekenen
Cartoontekenen@
Etsen
Fotografie
Graffiti - stencil
Graffiti - tags
Grime
Handlettering
Illustratie@

Battle Dance
Breakdance
Capoeira
Choreografie
Free Running
Hiphopdance
Moderne dans
Stepdance
Streetdance

Monotype Design
Pinhole fotografie
Protopiper
Robotische origami
Superimpose fotografie@
Wearables
Zeefdrukken
MUZIEK

Beatmaking@
Cajon
DJ-Techniek
Djembé
Gospel
Musical zingen
Rap
Slagwerk
Songwriting
Sound Design@
Spoken Word
Streetbeats

THEATER

Filmacteren
Presenteren
Schimmenspel
Slapstick
Stage Fight
Theatersoap
Theatersport
CIRCUS

Acrobatiek
Allround Circus
Goochelen
Jongleren
LITERATUUR

Blackout Poetry@
Column schrijven@
Poetry Slam
Serieuze Satire
Zine maken

DIGITALE MEDIA

Animatie@
Augmented Reality
Filmtechnieken
Game Design
How-to-video’s maken
Hololens
Interactieve Installatie
Podcast maken@
Programmeren met
algoritmes
Superimpose fotografie@
Vloggen@
Virtual Reality
LOOPBAANORIËNTATIE
& BEGELEIDING

#Ditbenik
Egodocument
Filmportret
Infographic
Pitchen
De ‘Dit vind ik’ Podcast
CKV-ACTIVITEIT AL

LEEN

ONL
Frontman Tim van
INE
!
de Handsome Poets
Holland Opera
Kröller-Müller Museum
Scapino Ballet
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VOORSTELLINGEN
Leerlingen doen een positieve ervaring op
met theater, muziek en dans

Voor veel docenten is het belangrijk om maatschappelijke issues
of vragen in de les te bespreken. Een educatieve voorstelling
kan hierbij een laagdrempelig aanknopingspunt zijn.
Onze voorstellingen stellen
maatschappelijke thema’s aan de
kaak en prikkelen leerlingen verder
te denken.
IMPRESARIAAT UIT
DE KUNST

Voor het tweede schooljaar werken
we samen met Impresariaat Uit
De Kunst. Zij hebben jarenlange
ervaring met educatieve
voorstellingen. Het aanbod aan
voorstellingen zijn heel goed te
combineren met een Kleinkunstig
Cultuurdag of met workshops waarin
dezelfde of aanvullende thema’s
centraal staan.
THE GREATEST SHOW

Jazz, klimaatverandering en
mediawijsheid in één voorstelling:
het kan in de nieuwe voorstelling
The Greatest Show. Een voorstelling
over de nabije toekomst waarin de
klimaatcrisis de mens dwingt op een
andere planeet te gaan wonen.
De leerlingen spelen via een app

18

op hun telefoon een rol in de
voorstelling. Zij geven input, moeten
stemmen en kunnen zelfs muziek
maken die ter plekke verwerkt
wordt. Een waar muzikaal en visueel
spektakel!
EAST SIDE CREW

“Interactief”, “aansprekend”,
“enthousiast”: zo beschrijven scholen
de voorstelling van East Side Crew.
In deze show komt de geschiedenis
van hiphop langs via rap, dans en
beatboxing. Maar dat is niet alles:
de leerlingen doen ook mee. Het
publiek wordt verdeeld in een East
Side en een West Side die met elkaar
een battle aangaan. De leerlingen
worden echt geactiveerd bij
voorstelling.
MAAK JE DROMEN WAAR

Cabaretier Jo de Rijck geeft raad.
In zijn hilarische show loopt een rode
draad over het waarmaken van je
dromen. Hij betrekt de leerlingen bij
zijn voorstelling en neemt hun ideeën

VOORSTELLINGEN

Impresariaat uit
de kunst
The greatest show
en gedachten serieus. Zo krijgen de
dromen van de leerlingen een mooie
plek in deze cabaretshow.
MULTIPLE CHOICE

East side crew
Maak je dromen waar
Multiple choice

Examenstress. Studiekeuzestress.
Het eindexamenjaar is en blijft
spannend voor de examenleerlingen.
In de voorstelling Multiple Choice
worden deze grote vragen aan de
kaak gesteld. Een muziek
theatervoorstelling met spel, live
muziek, filmfragmenten en natuurlijk
interactie met de leerlingen.

VOORSTELLINGEN
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DAGPROJECTEN
Aan de slag met het vormgeven van ideeën tot een
gaaf eindresultaat

Met een dagproject vraag je de leerlingen om in iets nieuws te stappen
en toe te werken naar een gezamenlijk eindproduct. In onze
dagprojecten is er tijd voor experiment en verdieping. De leerlingen
maken een volledig creatief proces mee.
PERSONAL BRANDING
FESTIVAL

Op deze dag werken leerlingen aan
hun eigen personal brand. Wat zijn
jouw interesses? Waar sta jij voor?
Wat zijn eigenschappen die tof zijn
om aan anderen te laten zien?
Tijdens deze workshopdag helpen
we leerlingen op een positieve
manier hun brand, ofwel handels
merk, te duiden. We maken samen
zichtbaar waar zij als individu staan.
HET PODIUM OP!

In één dag maken de leerlingen een
eigen voorstelling samen met een
theaterregisseur. De leerlingen
verzamelen input bij ten minste twee
verschillende kunstdisciplines. Iedere
groep heeft een uniek aandeel in de
voorstelling. Aan het einde van de
dag staat iedereen
op het podium om samen hun
voorstelling te presenteren aan
publiek. Dit project is ook zeer
geschikt voor leerlingen die elkaar
nog niet kennen.
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LIPDUB

De populaire lipdub is een zelf
gemaakte videoclip en bestaat uit
één filmshot. Leerlingen maken een
route door de school op hun vooraf
gekozen muzieknummer. Belangrijk
onderdeel is het dubben, ofwel
playbacken. De route moet natuurlijk
creatief en feestelijk worden ingevuld
en iedere leerlingen speelt een rol in
de Lipdub!
LIVE MAGAZINE

Kleinkunstig komt met drie hoofd
redacteuren naar school en leerlingen
kiezen bij welke redactie zij aan de
slag willen. Ze werken in diverse
disciplines, bijvoorbeeld illustratie,
tekst of fotografie. Dit dagproject is
bedoeld om parallel te lopen aan een
cultuurdag. De leerlingen brengen
verslag uit van alle culturele
activiteiten die er tijdens de cultuur
dag plaatsvinden. Met het Live
Magazine, dat ook digitaal beschik
baar komt, brengen de leerlingen alle
activiteiten creatief in beeld.

DAGPROJECTEN

Personal branding
festival
Het podium op!
Lipdub
Live magazine
Theatersportbattle
THEATERSPORTBATTLE

Improvisatietheater is een feest
om samen in te duiken! Leerlingen
oefenen het improviseren in één
of twee theatersportworkshops.
De basis bestaat uit snelle en
competitieve opdrachten. Ze werken
toe naar een grote gezamenlijke
battle, waar de teams tegen elkaar
strijden. En ook bijzonder; de hele
school kan meedoen met de Theater
sportbattle!

DAGPROJECTEN
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KENNISMAKEN?
Een van onze kunsteducatie experts
komt graag langs.

Fleur, Sarah, Siska en Sjoerd werken bij
Kleinkunstig als kunsteducatie
adviseurs. Alle vier hebben we een
achtergrond in theater, muziek of
beeldend kunst als maker of als docent.
Elk van ons heeft de afgelopen jaren
met honderden scholen culturele
programma’s georganiseerd. We
denken graag
met je mee! Welke workshops
of voorstellingen passen bij jullie
culturele jaarprogramma en leerlingen?
We ondersteunen je bij het maken van

de planning, regelen de online
inschrijving en nog veel meer: we
nemen je zoveel mogelijk werk uit
handen.
Alle kunsteducatie adviseurs werken
zoveel mogelijk met scholen in de
buurt van hun woonplaats. We zijn
daardoor ook goed op de hoogte
van het lokale aanbod. Wil je een keer
kennismaken? We komen graag langs!
(En dat is natuurlijk gratis).

Sarah Evers

Sjoerd Berendsen

sarah@kleinkunstig.nl

sjoerd@kleinkunstig.nl

06-40844259

06-40932057

Utrecht, Zuid-Holland

Gelderland en Limburg

en Zeeland
Siska Barth

Fleur Zuidhoek-de Groot

siska@kleinkunstig.nl

fleur@kleinkunstig.nl

06-83145627

06-15953842

Noord-Holland en

Groningen, Friesland,

Noord-Brabant

Drenthe, Overijssel en
Flevoland

Evelien Siekerman
evelien@grotebroer.nl
06-36036955
Primair Onderwijs
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We werken op locatie
in heel Nederland
Voor één klas of
voor een hele school
15 jaar ervaring
in het voortgezet
onderwijs
Vernieuwend en
up-to-date aanbod
Kennismaken? Wij
komen graag langs!
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Bezoekadres
Esdoornstraat 3
8002 WB Zwolle
www.kleinkunstig.nl
info@kleinkunstig.nl

Kleinkunstig
Zwolle
038 - 454 99 11
zwolle@kleinkunstig.nl

Kleinkunstig
Amsterdam
020 - 203 40 05
amsterdam@kleinkunstig.nl

Kleinkunstig
Nijmegen
024 - 203 40 05
nijmegen@kleinkunstig.nl

Kleinkunstig
Utrecht
030 - 208 30 20
utrecht@kleinkunstig.nl

Wij accepteren:

