TEXTIEL FESTIVAL X LEIDEN
13 T/M 16 MEI 2015

|

Door het centrum van Leiden loopt
een textielroute met kunstexposities in diverse musea, galeries,
BplusC en op tal van andere locaties. In het kader van dit festival
biedt BplusC samen met STIDOC
een project aan in het Voortgezet
Onderwijs.
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Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur

Voortgezet Onderwijs
op school
per klas
3 lesuren, 1 rondleiding en 1 eindpresentatie
€ 240,00 (incl. korting voor eerste 5
deelnemende klassen) € 400,00 (excl. korting)
1,5 lesuren film of fotografie € 180,00
(incl. korting) € 230,00 (excl. korting)
januari/februari 2015
vakleerkracht textiel
1 uur afstemming tussen docent/school
en vakleerkracht
geschikt lokaal, lesuren beeldende vorming,
materiaal in overleg

ontdek

textiel

| Van ambacht tot experiment
Ontdek Textiel
Rond het thema De rode loper gaan leerlingen draagbare objecten van textiel maken.
Het doel is om hen te leren hoe ze beeldend
kunnen werken met textiel. Naast textiel gebruiken ze hiervoor ook recycle materialen
zoals plastic en papier in combinatie met
plooibare materialen (stoffen).
Ook krijgen leerlingen de kans om inspiratie
op te doen in Museum De Lakenhal. Daar
krijgen ze een rondleiding over stoffen en
kleding. Tot slot kunnen de leerlingen hun
werk tonen in de Pieterskerk, tijdens een
show (live, op film of op foto) op het festival.
Voorafgaand aan de lessen komt de vakleerkracht of textielkunstenaar naar school om
het project af te stemmen op de wensen,
leerlingen en mogelijkheden van de school.
Samen met de docent van de school wordt
de invulling van de lessen en het aantal lessen bepaald.

Inschrijven en informatie
Inschrijven via BplusC
Neem contact met ons op via
onderwijs@BplusC.nl of bel 071 5168506

Er zijn 3 gastlessen textiel beschikbaar; de
school is vrij dit uit te bouwen naar een
langere lessenserie. Ook is het mogelijk om
aansluitend in 1 of 2 lesuren onder begeleiding van een vakleerkracht fotografie of film
van BplusC de eindresultaten vast te leggen
op film of foto.
De leerlingen werken tijdens de reguliere
(beeldende vorming of CKV) lessen onder
begeleiding van hun eigen docent. Tijdens 3
lesuren is de vakleerkracht of textielkunstenaar aanwezig en tijdens 1 of 2 lesuren is er
een vakleerkracht film of fotografie aanwezig (indien de school kiest voor de uitbreiding).
Tijdens het Textielfestival kunnen (een aantal van) de leerlingen hun werk tonen tijdens
een show in de Pieterskerk. Als de leerlingen
hun werk in beeld hebben gebracht in film
of foto dan worden deze (ook) geëxposeerd
of vertoond tijdens het festival.

