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De 15e Montessorischool van Maas &Waal presenteert ‘VREEMD ’

Een presentatie van vreemd werk gemaakt door leerlingen onder begeleiding

van 18 kunstenaars. Initiatief van de Maas&Waal kunst collectief 

Hoe vreemder,hoe leuker!De leerlingen van de Maas &Waal hebben tijdens 18 workshops allemaal

‘vreemde ’dingen gedaan en gemaakt. op donderdag 20 november van 15.30 tot 17.00 uur

Meewerkende kunstenaars:Marijke Boeken,Geer Steyn,Irma van Laarhoven, Peter Kempf,Alfred Pouwels,Pim alias Wilhelmus Vlug,Ton

Offerman,Hester de Beus,Ida Kleiterp,Steven de Geus,Jaqueline van de Berg,Erik Sok,Cas Roosenboom,Ibo Bakker,Valerie Schilte,Moniek van

der Kaaden,Floortje Laan,Paul Donker Duyvis.

De groep die ik voor mijn workshop toegewezen kreeg (hieronder genoemd) zijn in de leeftijd van

8 tot 10 jaar. Het werd georganiseerd door Mieke de Rijk, Maas & Waal ateliers. Dit was een mooie

aanleiding om mijn ArtArk project ‘IJk je Wijk’ te toetsen aan de praktijk, al gauw bleek dat dit

voor deze groep te hoog gegrepen was. Ik ben van het vraagstuk afgeweken, en stelde voor om de

vitrines te vullen met vreemde beestjes. Drie workshops van twee uur bleken niet voldoende om

het project in zijn totaal uit te buiten, hoewel het resultaat zeer bevredigend was. 

Ik vond het leuk om te doen en mede dankzij de assistentie van Lieske de Jong hebben de kinderen

een mooi resultaat neergezet.

Danique: zag er niets in, maar het was erg meegevallen, zelfs leuk... (erg gesteld op zijn plek)

Ingo: vraagt nadrukkelijk maar met zo’n bescheidenheid dat je hem nauwelijks hoort (werkt hard

met summier resultaat)

Locie: is snel en versiert tot in de puntjes (was er twee maal)

Luna: klaagt voorzichtig over trillende ogen, bouwt gestaag door.

Manny: zet het dik op en weet het verzuim weer prima goed te maken

Midor: heel precies bezig maakt het zoals hij dat wil.

Sasja: stelt vragen, waarom wij afwijken van het oorspronkelijke plan.

Pepijn: Is aan het keten, wil wel maar moet stoer doen.

Ubaida: houd het zonnig, romanticus, binnen het kader. 

Sasja: werkt stug door maar wil met alles meedoen (leeshoek)

Kees&Lieske: Kees is stoer, wil vechten en lezen, is snel klaar en snel tevreden.

Workshop ‘IJk je Wijk’....   

Vreemde beestjes. Erik Sok.


