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Voorwoord
Deze brochure van KunstenHuis Idea bevat het aanbod
cultuureducatie en leesbevordering 2022-2023
voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de
gemeenten De Bilt, Soest, Zeist en omstreken. Met veel
enthousiasme versterkt KunstenHuis Idea het
leesplezier, de taalontwikkeling en de creatieve kracht
van leerlingen en docenten.
KunstenHuis Idea verzorgt workshops, lessenseries en
kunstdagen in alle kunstdisciplines: beeldend, dans,
muziek, taal en theater. KunstenHuis Idea werkt met een
grote groep professionele kunstdocenten die kunst en
creativiteit koppelen aan het onderwijs. Onze bibliotheken
in De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist werken met plezier mee
aan leesbevordering van jullie leerlingen door middel van
het scholenabonnement en verschillende activiteiten in de
bibliotheek en op school.
Naast het aanbod in deze brochure, werken wij ook
vaak op maat in samenwerking met de scholen, dus als
je projecten hebt waarbij je onze expertise zou willen
inzetten, laat het ons dan weten.
We horen graag wat we voor jullie school kunnen betekenen!
Hartelijke groet,
Sibylla Breimer Teamleider Cultuureducatie VO
Monica Kalbvleesch Manager Cultuureducatie PO en VO
KunstenHuis Idea
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Beeldende kunst

Illustratie

Illustraties maken bij een verhaal of een
artikel: hoe doe je dat? Wat is het onderwerp en wat wil je vertellen met de tekening? Deze lessen kunnen in verschillende
beeldende technieken worden gegeven.

Druktechnieken

Onze beeldend docenten geven workshops
en lessen in verschillende druktechnieken: snelle eenvoudige technieken zoals
monoprint, reliefdruktechnieken, etsen
met plastic sheets, linosnedes. Op onze
locatie in Zeist is het ook mogelijk om te
werken met drukpersen en de klassiekere
druktechnieken.

Graffiti

Bij de basisworkshops graffitispuiten en
graffititekenen gaan leerlingen aan de
slag met vormgeving van letters en eenvoudige tekeningen. Bij het spuiten gaan
we natuurlijk naar buiten en dragen de
leerlingen overalls, mondkapjes en handschoenen.
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Portret schilderen/tekenen

De leerlingen leren de techniek van het opzetten van een portret, de verhoudingen,
schaduwwerking, de keuze van een interessante houding en een goede achtergrond. We maken of een zelfportret met
behulp van een spiegel en/of een foto of
maken een portret van een medeleerling.

Schilderen met olieverf

Bij het werken met olieverf komt veel
techniek kijken. In deze les(sen) leren
leerlingen hoe ze kunnen werken met
deze verf. We zullen een schilderij gaan
opbouwen in lagen, ze leren over het
mengen van kleur en het opbouwen van
een compositie.

Tekenen met pastelkrijt

Pastelkrijt is een geweldig materiaal
waarbij je hele mooie kleurovergangen kan
maken. Daarnaast kan je een werk net
zoals een schilderij opbouwen in meerdere
lagen. In deze les(sen) leer je hoe in lagen
te werken met pastelkrijt.

3D: Metaal, beeldhouwen met
schuim of speksteen en keramiek
Met 3D-technieken worden de meest indrukwekkende werkstukken gemaakt. Er
is veel aandacht voor techniek, gereedschappen en materiaal. We bieden workshops in diverse technieken en materialen.

Smartphone fotografie

Leerlingen kunnen in en rond school met
hun eigen telefoon de mooiste foto’s leren
maken met wat technieken op het gebied
van compositie, uitsnede, kleur én met
behulp van diverse fotobewerkingsapps.

Film

We leven in een wereld die bol staat van
bewegende beelden. Met de lessenserie
Film zoomen we in op het ambacht van
film maken en beeldcommunicatie. In 6
blokuren maken de leerlingen een film.
Van script en storyboard tot eindmontage
én vertoning op het witte doek.
Ook verzorgen we kortere workshops of
lessenseries waarin specifieke filmvormen
worden gemaakt zoals vlogs, videoclips,
reclames of filmtrailers.

Stop-motion animatie

Jezelf laten bewegen in een film op een
manier die gewoonweg niet te filmen is?
Spullen die met speciale krachten naar
je toe komen? Je vliegt door de lucht of
je schuift moeiteloos over de grond. Dat
kan met stop-motion animatie. Leerlingen
werken in deze workshop in groepjes met
fotocamera’s op statieven met de techniek stop-motion, waarbij losse foto’s achter elkaar worden gezet tot een filmpje.

Lichttekenen

Een bijzondere en indrukwekkende techniek is het lichttekenen met projection
mapping met de kunstenaars van LIGHTUP Collective. Leerlingen leren deze techniek kennen met projectoren, interactieve
tablets en computers en gaan aan de slag
met deze bijzondere manier van modeltekenen.

Grime

Met een grimekunstenaar werken leerlingen aan bijzondere grimetechnieken zoals
het maken van levensechte wonden of
bijzondere fantasiegezichten.
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Kunstonderwijs
Dans
op scholen
Het KunstenHuis werkt met een groot aantal
deskundige vakdocenten muziek. Wij organiseren ook
graag muziekprojecten voor VO scholen op maat. Een
project met zanglessen van een ervaren zangcoach,
coaching van schoolbands, ondersteuning bij
musicalprojecten;
Urban Dance er is heel veel mogelijk.Afro
Urban is dé dansstijl van nu! Het is een
stoere dansstijl die begin vorige eeuw
opkwam in grote wereldsteden zoals New
York. Het is feitelijk een verzamelnaam
voor verschillende dansvormen uit een
straatcultuur zoals streetdance en hiphop. In deze dansstijl leren leerlingen de
basispassen van Urban Dance en vullen
binnen een choreografie
zelf delen in met
Kunstonderwijs
op scholen
eigen zelfbedachte moves.

Wij organiseren ook graag muziekprojecten
voor VO scholen op
Breakdance
Breakdance
is een met
stoere,
krachtige dansmaat.
Een project
zanglesstijl. Breakdance heeft veel verschillende
sen soorten
van een
ervaren zangcoach,
bewegingen,
grofweg ingedeeld
in top-rock
dansen), footwork
coaching
van(staand
schoolbands,
on(vanuit gehurkte positie), powermoves en
dersteuning
bij musicalprojecten;
freezes (poses). Dansers overtreffen elkaar
er isinheel
veel mogelijk.
van
een Dance-Battle
metVeel
hun acrobatische
Binnen breakdance
draait
onzebewegingen.
muziekdocenten
geven ook
het om het hebben van een eigen stijl,
graag
workshops
en lessen op
originaliteit
en expressie!
VO-scholen. Wat te denken van
een workshop om kennis met
maken met elektrische gitaar,
strijkinstrumenten, zang, djembé,
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Afro is een mix van dansstijlen uit verschillende Afrikaanse landen, zoals Ivoorkust, Congo en Ghana. Dankzij videoclips
en sociale media wordt Afrikaanse dans
steeds populairder en niet voor niets: het
enthousiasme spat er vanaf.

Capoeira
Capoeira isof
een
spectaculaire Braziliaanse
streetbeats
digeridoo?
vechtkunst; een mix van gevecht, dans en
acrobatiek. Hoge trappen en acrobatische
bewegingen vloeien in elkaar over op het
ritme van traditionele capoeira muziek.

Muziek

Garageband

Leerlingen leren in het toegankelijke muziekprogramma Garageband een eigen
muziektrack op te bouwen. Iedereen kan
naar hartenlust experimenteren met
geluiden, beats, samples en eigen songs
maken. Het programma is zo ingericht dat
er snel leuk resultaat klinkt en je niet snel
uitgeleerd bent. Hierdoor raakt iedereen
spelenderwijs bekend met de parameters
van muziek (ritme, toonhoogte en volume).

Streetbeats

Met plezier samen muziek maken op
afvaltonnen zodat er een muzikale belevenis ontstaat voor iedereen. Van voor- en
naspel, experimenteren met ritmes tot
onderzoeken van creatieve mogelijkheden
om samen in een groep een eigen unieke
muzikale ervaring te krijgen. De workshop wordt gegeven door de enthousiaste
docenten van Slagwerkschool Midden
Nederland.

Rap

Een workshop waar leerlingen creatief
met taal aan de slag gaan en zoeken naar
rijm, ritme en de zeggingskracht van hun
eigen verhaal. Deel twee is de performance van de eigen teksten, al dan niet voor
een publiek of voor de camera.

Ukelele

Met de ukelele kan je al snel een paar
basisakkoorden spelen waarmee je heel
veel popliedjes kunt begeleiden. Het kleine
4-snarige “gitaartje” komt van oorsprong
uit Hawaii en is de laatste jaren heel populair geworden.

Zang

Zingen vinden jongeren vaak spannend,
maar bij samen zingen met een enthousiaste docent en het zingen van toffe
nummers stappen ze vaak al snel over hun
schroom heen.

Bandcoaching

Is er een bestaande schoolband of zijn er
leerlingen die graag in een band willen
spelen? Onze bandcoaches begeleiden ze
graag bij het kiezen van repertoire, het
groepsproces, de techniek en het zoeken
van plekken om op te treden.
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Taal &
Leesbevordering
Bibliotheek

De bibliotheken van KunstenHuis Idea in
Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist hebben hun
deuren openstaan voor jongeren. Als plek
om huiswerk te maken én om informatie
en leuke boeken te vinden. We laten jongeren graag kennismaken met de bibliotheek
door onze activiteiten.

Scholenabonnement

Met het scholenabonnement van de biblio
theek heb je als school toegang tot alle
dienstverlening van de bibliotheek. Het
jaarabonnement omvat het volgende:
- 30 boeken per keer zelf lenen
(6 weken uitleentermijn)
- 1 themacollectie op maat
- 1 bibliotheekbezoek (klas 1)
- 1 adviesgesprek

Themacollectie op maat

Ga je in de klas aan de slag met een
bepaald thema en wil je hier een collectie
(informatieve) boeken bij? Dat kan! Een
themacollectie kan worden ingezet bij
(bijna) alle vakken op school; van Nederlands tot Aardrijkskunde en van Kunst
tot Engels. We houden vanzelfsprekend
rekening met de wensen en het niveau
van de klassen. Je ontvangt minimaal
15 materialen per themacollectie. Bestel je
themacollectie minimaal 3 weken voor de
gewenste ophaaldatum bij de bibliotheek.
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Bibliotheekbezoek Boekenroof

Er zijn tien zeldzame boeken verdwenen
uit de bibliotheek! Wie vindt ze het eerst
terug? Leerlingen gaan in groepen op
zoek naar de tien verdwenen boeken. Per
boek is er een opdracht, zoals het maken
van een stapelgedicht of het opzoeken
van een e-book. Zo verbeteren leerlingen
spelenderwijs hun zoekvaardigheden. Het
doel van Boekenroof is om leerlingen een
positieve (hernieuwde) kennismaking met
de bibliotheek te bieden. Zo oefenen de
leerlingen hun zoekvaardigheden en werken ze samen aan creatieve opdrachten
rondom boeken.
Doelgroep: leerjaar 1 VMBO en HAVO/
VWO. Duur: 60 minuten

Adviesgesprek

Leesbevordering bestaat uit maatwerk.
Graag gaat de leesconsulent met jullie
in gesprek over de specifieke wensen en
vragen rondom lezen, leesbevordering
en leesmotivatie. In overleg wordt er
een plan uitgewerkt en het bijbehorende
aanbod besproken. Ook als de school (nog)
geen scholenabonnement heeft, komt de
leesconsulent graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Klassikaal lenen

Heeft jouw school behoefte aan meer boeken in de klas? Kom dan met de hele klas
naar de bibliotheek. De leerlingen zoeken
zelf een boek uit en nemen deze mee naar
school voor een periode van 6 weken.
Optioneel: de leesconsulent legt uit hoe de
bibliotheek in elkaar zit en helpt de leerlingen met het kiezen van een boek. Let op:
klassikaal lenen valt buiten het scholenabonnement, hier zijn dus extra kosten aan
verbonden.

Read2Me! – Voorleeswedstrijd

Wie wordt de beste voorlezer van de
brugklas? Dat wordt bepaald tijdens
Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor het
voortgezet onderwijs. Elk jaar strijden
brugklassers door het hele land om de eer
door voor te lezen uit hun favoriete boek.
KunstenHuis Idea ondersteunt scholen bij
het voorlezen, in de voorbereiding van de
wedstrijd en de jurering tijdens de schoolronde. De winnaar van de school gaat door
naar de regionale ronde die plaatsvindt bij
de bibliotheek.

Optioneel: KunstenHuis Idea komt graag
langs op school voor een voorleesworkshop. Deze workshop kan ook in de bibliotheek plaatsvinden, zodat de leerlingen
direct een geschikt boek kunnen uitzoeken
om (voor) te lezen.

Creatief schrijven:
workshops en lessenseries

KunstenHuis Idea ontwikkelt workshops
en lessen waarin leerlingen onder begeleiding van een schrijver, rapper, spoken
word artist of dichter aan de slag gaan,
zoals:
- Workshop poëzie
- Lessenserie Graphic novel
- Workshop Art journal met handlettering
- Workshop Rap of Spoken word

Shout out!

Shout out! is een interdisciplinair project
waarin in 10 lessen gewerkt wordt aan
spelen met taal, het schrijven van spoken
word tekst en het maken van een eigen
muziektrack. De leerlingen werken vervolgens met een theaterdocent aan de
performance van de tekst. De lessenserie
wordt afgesloten met een performance
van de teksten begeleid door de muziektrack.
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Theater

Eigen Schuld

Work it

Verleidingen

Presentatietechnieken

Reclames in games en vlogs; jongeren
komen er op allerlei manieren mee in
aanraking. Bij Eigen Schuld staat centraal
hoe je soms ongemerkt tot uitgaves wordt
verleid. Twee acteurs spelen in scenes in
op bewustwording hiervan. Ze nodigen
de leerlingen uit om mee te spelen. Na
de scenes wordt teruggekeken wat de
effecten zijn van verschillende keuzes. Het
project bestaat uit een theaterworkshop
en een huiswerkopdracht.
Leerjaar: 1. Duur: 90 minuten

In dit project onderzoeken de leerlingen,
onder leiding van twee acteurs en een
gespreksleider, verschillende soorten
‘verleidingen’, zoals roken, seks, pesten en
drank. Samen met de leerlingen worden
verschillende situaties uitgespeeld op de
vloer, waardoor ze de kans krijgen de situaties van alle kanten te bekijken.
Leerjaar: 2-3. Duur: 90-100 minuten
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Jezelf kunnen presenteren en goed
communiceren zijn belangrijk bij stages en
werksituaties. Bij Work it krijgen jongeren
daar handvatten voor en wordt er uitgegaan van hun eigen kracht en unieke
talenten. Ze worden hierbij begeleid door
een acteur en een communicatietrainer.
Er wordt door middel van scènes gewerkt
aan verschillende vaardigheden zoals
houding, mimiek, manier van lopen, stem
gebruik en samenwerken.
Leerjaar: 3-4. Duur: 3 lesuren

Bij deze training werk je onder leiding van
een theaterdocent in drie stappen aan je
presentatieskills: houding, stemgebruik
en verhaal- of betoogopbouw. Een heel
bruikbare workshop als opwarmer voor
opdrachten waarbij leerlingen moeten
presenteren, zoals bijvoorbeeld voor de
afsluiting van hun profielwerkstuk.
Leerjaar: 1-6. Duur: 3 lesuren

Theaterworkshops

Voorstellingsproject

In drie dagen een voorstelling maken met
een grote groep leerlingen? Dat kan in
samenwerking met KunstenHuis Idea – op
school of op een van onze locaties.
Op dag 1 maken alle leerlingen kennis met
de verschillende disciplines: theatervormgeving, muziek, dans en theater. Daarna
kiezen ze voor een van deze disciplines
en gaan op dag 2 en 3 aan de slag om
scènes, decors en kostuums te maken en
te repeteren. Dag 3 wordt afgesloten met
een voorstelling.
De voorstelling kan gebaseerd worden
op een klassieker - waar leerlingen in de
lessen al kennis mee maken - of we maken
een montagevoorstelling rond een thema.
We werken graag samen met de kunstvakdocenten van uw school.

We verzorgen workshops en lessenseries
in diverse stijlen en theatervormen:
Theatersport: heel toegankelijke en
dynamische workshops, waarin teams
korte spelopdrachten krijgen.
Maskerspel: met maskers word je uitgedaagd om groot en fysiek te spelen.
Improvisatie-acteren: met een paar
afspraken op de vloer al improviserend
theater maken.
Soap-acteren: veel drama en groot
acteren net als in een soap.
Camera-acteren: acteren voor de camera
is een vak apart: je moet rekening houden
met camerastandpunten en werkt aan
stil spel.
Stand up comedy: een workshop over het
verzinnen, performen en het timen van
grappen over welk onderwerp dan ook.
Toneelschrijven: een workshop waarin je
leert hoe je scenes schrijft, al dan niet gekoppeld aan het vervolgens zelf spelen.
Vlogs: een combi van een verhaaltje
bedenken, acteren en filmen.
Ultieme Cliffhanger: we gaan op zoek
naar spannende, verrassende, dramatische cliffhangers en leren hoe je deze
overtuigend speelt.

Bekijk video’s van
onze workshops
Scan de code hiernaast
met je telefoon
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Over
KunstenHuis Idea
KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst
en leesbevordering in Bunnik, De Bilt, Soest, Zeist en de
Utrechtse Heuvelrug. Wij zijn een bruisend cultuurcentrum met
cursussen op het gebied van beeldende kunst, dans, muziek, taal
en theater, met zes bibliotheken, vier theaters, een poppodium,
een kunstuitleen, een cultuurpunt en een volksuniversiteit.
Voor alle leeftijden en
alle niveaus

Gedreven vakdocenten

KunstenHuis Idea biedt cursussen en
lessen op het gebied van beeldende
kunst, dans, muziek, taal en theater voor
kinderen, jongeren en volwassenen op
alle niveaus. Plezier, persoonlijke ontwikkeling en artistieke kwaliteit staan
daarbij voorop.

Onze enthousiaste docenten zijn hiervoor goed geschoold. Velen zijn behalve
docent ook uitvoerend kunstenaar,
musicus, danser, schrijver of theater
maker. Met plezier delen ze hun passie
en vakkennis met anderen.

Locaties

KunstenHuis Idea beschikt over een aantal goed uitgeruste locaties, waar wij scholen
graag ontvangen voor lessen, workshopdagen en voorstellingen en die we ook ter
beschikking stellen voor voorstellingen en andere activiteiten van scholen.
De Bilt
In onze locatie Het Lichtruim in De Bilt
zijn de bibliotheek, een theater, ateliers,
theater- en dansstudio en muzieklokalen gehuisvest. In Maartensdijk heeft
KunstenHuis Idea ook een bibliotheek.
Soest
In Soest staat aan de Willaertstraat een
theater, de bibliotheek, de volksuniversiteit, de kunstuitleen, het cultuurpunt en
het kunstencentrum met twee ateliers,
een dansstudio en een theaterstudio. Ook
is er in Soesterberg een bibliotheek.
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Gemeente Bunnik
In Bunnik heeft KunstenHuis Idea een
bibliotheek.
Zeist
In Zeist heeft KunstenHuis Idea drie locaties:
- De Egeling met een theater, 3 dans
studio’s, een theaterstudio en 6 ateliers
- De Klinker, waarin de bibliotheek,
muzieklokalen én een concertzaal
gehuisvest zijn.
- Poppodium De Peppel

Nieuwe projecten en
fondsaanvragen
KunstenHuis Idea ontwikkelt graag in samenwerking
met scholen nieuwe projecten op het gebied van kunst,
cultuur en taal. Daarbij ondersteunen onze medewerkers
ook het zoeken naar externe financieringsbronnen en het
schrijven van aanvragen voor fondsen.
Heeft jullie school een plan of een wens voor een nieuw project, kort
lopend of juist meerjarig? We gaan met jullie in gesprek om dit verder
te ontwikkelen en er de juiste partners, kunstenaars, docenten en
financieringsbronnen bij te zoeken.
Cultuureducatie vmbo vso pro–Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een speciale regeling voor
kunstonderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs in het leven
geroepen, waarvoor een kunstinstelling – zoals KunstenHuis Idea – in
samenwerking met één of meerdere VO-scholen een aanvraag kan
indienen voor de ontwikkeling van een samenwerkingsproject voor
maximaal drie schooljaren.
KunstenHuis Idea heeft de afgelopen jaren in samenwerking met
meerdere scholen succesvolle aanvragen gedaan, wat resulteerde in
meerjarige projecten variërend van een leerlijn Theater voor het vmbo,
wekelijkse kunstlessen in diverse disciplines tot Kunst2Daagses en blijft
met scholen nieuwe projecten ontwikkelen.
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Praktische
informatie

Meer weten?

Het gehele jaar door kunnen scholen aanvragen voor workshops en lessen doen. Wij
krijgen aanvragen graag uiterlijk 6 weken
voor de gewenste datum binnen, zodat wij
ruim de tijd hebben om de activiteiten te
organiseren en docenten in te plannen.
Wij gaan wel graag in mei/juni 2022 met
jullie in gesprek om voor het schooljaar
2022-2023 te bekijken wat we voor jullie
school kunnen betekenen.
De kosten voor de workshops en lessen zijn
afhankelijk van de duur en de materiaalen techniekkosten. Graag maken wij op
aanvraag een offerte. KunstenHuis Idea is
acceptant van de Cultuurkaart CJP.
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Contact

Rosanne Sanders
Projectassistent Cultuureducatie VO
Sibylla Breimer
Teamleider Cultuureducatie VO
Monica Kalbvleesch
Manager Cultuureducatie PO en VO
 030 695 8393 (algemeen)
 vo@kunstenhuisidea.nl

Postadres

KunstenHuis Idea
PB 327
3700 AH Zeist

Meer informatie
op de website van
KunstenHuis Idea
Scan de code hiernaast
met je telefoon om
www.kunstenhuis.nl/
scholen/voortgezet
te bezoeken

Colofon
Teksten en redactie
KunstenHuis Idea,
afdeling Onderwijs
Vormgeving
Franka de Groot,
www.franka.nu
Druk
Drukwerkdeal.nl
© KunstenHuis Idea, mei 2022
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KunstenHuis Idea
verzorgt cultuureducatie en leesbevordering op de scholen:
Gemeente De Bilt
Aeres VMBO, Maartensdijk
Atelierklas, Streetartdag,
theaterworkshop Eigen Schuld,
Scholenabonnement Bibliotheek
De Werkplaats, Bilthoven
Kunstworkshops en theaterworkshops
Verleidingen
Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven
Danslessen
De School van Hip, Bilthoven
Scholenabonnement Bibliotheek
Gemeente Soest
Griftland College Kunstdagen,
Filmproject en lessenseries
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
NXT Doorn Voorstellingsproject
NXT Maarsbergen Voorstellingsproject
Revius Lyceum Doorn theaterworkshops
Verleidingen

Gemeente Zeist
Christelijk College Zeist Danslessen en
Scholenabonnement Bibliotheek
Christelijk Lyceum Zeist Kunstdagen en
Portretlessen, Voorleesproject, School
bibliotheek
Openbaar Lyceum Zeist Kunstworkshops
Openbaar VMBO en Mavo Zeist
Kunst2Daagses en Musicalproject
Seyster College Kunst in Keuzewerktijd
en workshopdagen
VSO Bartiméus College Kunstcarrousel
en Filmproject
VSO De Heuvelrug College Theater in
Themaweken, Work it en Eigen Schuld
VSO De Sprong Launch Your Future
Elders
Revius Lyceum, Wijk bij Duurstede
training presentatietechnieken
Entreeopleiding voor Anderstaligen,
MBO Amersfoort Shout out!

KunstenHuis Idea
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