Save the date

Wat als...
In juni verscheen in de editie van Kunstzone een blog van Dagmar Baars met als titel: “Over kauwen in
plaats van verzamelen.” Dagmar is blogger en kunstvakdocent aan o.a. de Pabo. Zij kauwt in haar
artikel over de noodzaak van het antwoord op de vraag: waarom (kunst) onderwijs? en ziet zij de
‘School’ als een plek waar wordt gedacht, geluisterd, verbeeld, gelachen, gespeeld en gesproken; om te
zoeken, te struikelen, te vallen, te vinden en vorm te geven aan dat wat ons allemaal bindt. Het leven
dus.”
Kunsteducatie gaat over het leven en over verbinden. Het laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en
hoe de ander is. Welke verantwoordelijkheden komen hierbij kijken? Wordt jouw creativiteit
aangesproken als bron voor het vormen van de persoon die je wilt zijn in de wereld? En ook, wat
brengt een ontmoeting met een kunstwerk jou? Welke dialoog ga jij aan?
Hoe fijn zou het zijn om een paar uur los te komen van het alledaagse, om te ervaren waartoe je ook
alweer schoolleider/bestuurder bent geworden? Wij bieden jou graag deze ruimte om dat te doorleven
en dat binnen het museum.
Op 5 oktober 2021 organiseren wij een ongedwongen bijeenkomst in een museum in Brabant voor
schoolleiders en bestuurders. Er is dan ruimte voor tijd, overdenking, reflectie en een gesprek met elkaar
over dat wat jou en de ander bezig houdt. Wij nemen jou graag mee in de wereld van de kunsten door
Art Based Learning. Waarbij we leren van kunst in plaats van over kunst. Deze methode is zo
laagdrempelig dat iedereen mee kan doen omdat voorkennis niet nodig is.
Dit is een eerste bijeenkomst en er is ruimte voor een terugkerende leerkring, dus voor een vervolg.
Maar eerst deze bijeenkomst waarbij we jou van harte uitnodigen om aan te sluiten.
We starten 5 oktober om 14.00 uur en rond 17.00 uur zullen we de middag afronden. Deelnamekosten
zijn € 75,-. Je kunt jezelf en eventueel jouw collega (bestuurder) nu al aanmelden door een mail te
sturen naar info@dianlangenhuijzen.nl
Wat als we samen op zoektocht gaan?
Met hartelijke groet,
Dian Langenhuijzen
Met veel plezier verbind, begeleid en ondersteun ik kunstervaringen
I.s.m. Kunstloc Brabant en Annemiek Tekstra

