DE KINDEREN DIE ALLES WETEN
EEN VRAAG, EEN PLEK, 2 KUNSTENAARS, LEERKRACHTEN EN HEEL VEEL KINDEREN
In dit project van Theater Artemis werken 2 kunstenaars met kinderen rond een grote vraag.
Ze mijmeren, improviseren en schetsen op een avontuurlijke plek buiten de school.
Het project start vanuit een vraag, een levensvraag. Vragen als: Waarom leven wij? Ligt de toekomst
vast? Bestaat de waarheid? Hebben dingen ook gevoel? Staat er iets in de sterren geschreven? Met
die vraag verbinden we de typische nieuwsgierigheid van de kunstenaars aan die van de kinderen en
wakkeren we hun onderzoekende geest aan. Alle deelnemers, kinderen, leerkrachten èn kunstenaars
gaan in dit project proberen iets te doen dat ze nog nooit gedaan hebben.
We gaan dit doen op een plek buiten de school. Die plek is best wel stoer. Hier kun je je eigen vertrouwde omgeving van een afstandje beschouwen. Er is het atelier in de wagen van Theater Artemis, een vrachtwagen met uitvouwbare oplegger waar materiaal en gereedschap aanwezig is. Hier
staat de taal van het beeld centraal en gebruiken we vooral onze handen. De beeldend kunstenaar
is hier de centrale figuur. Er is een podium in de buurt van de wagen. Hier gebruiken we ons lichaam
als medium. We gaan op zoek naar nieuwe vormen in spel, dans of ritueel. Een theatermaker initieert
hier de activiteiten.
Het proces is belangrijk, uitkomsten zijn niet vooraf bekend, het is een avontuur, soms chaotisch,
ontregelend, spannend. We maken ruimte voor andere ideeën / invullingen. En gedurende dat proces
mijmeren we op gezette momenten over waar we mee bezig zijn. Dan proberen we er woorden aan te
geven. Het resultaat delen we aan het eind van de dag met elkaar.
De leerkrachten doen mee aan het project, ook voor hen is het onbekend. Zij hebben wel de kunstenaars vooraf al leren kennen, tijdens een studiemiddag, waarin gedeeld wordt wat we gaan doen en
hoe. We beschrijven het avontuur en nodigen hen uit om mee te gaan. De leerkracht faciliteert het
proces: hij/ zij kent de klas, de groepsdynamiek en brengt ook pedagogisch inzicht in. De leerkracht
sluit aan bij de workshops, denkt en praat mee met de kinderen, observeert en helpt kinderen en
kunstenaars elkaar te verstaan.
De dag na het bezoek aan de plek kijkt de leerkracht in zijn klas met de kinderen terug op het proces
en de uitkomsten. Ze brengen verslag uit aan de rest van de school. Er is een pakketje dat de leerkracht bij dit reflecteren ondersteunt.
Zoals de titel van het project doet vermoeden staan de veelvormige antwoorden van de kinderen
centraal. De manier waarop kunstenaars (en leerkrachten) inbreng van kinderen serieus nemen
zorgt ervoor dat kinderen dit artistieke proces samen aangaan.

HOE VERLOOPT HET?
De school mag kiezen:
1. Het project duurt twee weken. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de
kunstenaars er van 10.15u tot 14.45u. Per dag komt er één klas en wordt er gewerkt in
halve groepen. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en verdieping. In totaal kunnen er
8 klassen meedoen.
2. Het project duurt anderhalve week. Van maandag t/m woensdag (de eerste woensdag
niet). Per dag komen er twee klassen. Op de woensdagochtend is er een gezamenlijke
afsluiting met de 12 klassen samen.
De kinderen werken 1,5 uur met de theatermaker en 1,5 uur met de beeldend kunstenaar. Daarnaast
terug. De hele school weet dat het project gaande is. De kinderen brengen verslag uit en zo leeft
iedereen mee.
Tijdens dit avontuurlijke project ontwikkelen we (kinderen, leerkrachten en kunstenaars samen) ons
onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen. Voor de school past het project in hun ambities
voor cultuureducatie, geformuleerd in het kader van De Cultuurloper. Door de school gekozen
indicatoren worden meegenomen in het project.
Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we 7 vragen klaarliggen en willen we in de periode sept-nov
en maart-juni graag met 7 scholen aan de slag.
Interesse? Neem contact op met Theater Artemis, Erica van de Kerkhof, erica@artemis.nl,
073-6123223

