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GIDS

KUNSTWEEK
Een week die de onderbouw leerlingen van de OSG de Hogeberg zal 
onderdompelen in kunst: dans, theater, muziek, design, beeldend en meer! 
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ALGEMENE
INFORMATIE

Overzicht workshops 
Verderop in deze Kunstweek gids is van 
elke workshop een beschrijving te vinden. 
Deze beschrijving geeft een beeld van wat 
je kan verwachten ti jdens deze kunstweek. 
De workshops zijn onderverdeeld in 
verschil lende categorieën; dans, theater, 
ruimteli jk &3d, tekenen en schilderen, 
muziek, mix, textiel,  kunstzinnig koken en 
de pers.
Bij de beschrijving staat met wie je in de 
groep zit, waar je workshop plaatsvindt en 
wat je mee moet nemen. 

Lestijden van alle workshops
Dinsdag, woensdag en donderdag (22 ,23 
en 24 maart) :  8.30 - 13.30 uur
Pauzes: 10.10 - 10.30 uur en  12.10 tot 
12.40 uur. 
Vrijdag 25 maart is de Uitmarkt van 9.00 
tot 12.00 uur (exacte ti jden kunnen 
variëren en worden in dat geval in de loop 
van de kunstweek bekend gemaakt). 
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben 
je op ti jd vrij ,  maar het kan zijn dat je nog 
materialen moet verzamelen of iets moet 
oefenen. 
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Door Carlos Coenen

Uitmarkt op vrijdag 25 maart
Na een week hard werken is op vrijdag 
ochtend de 'Uitmarkt'.  De uitmarkt vormt 
een mooie gelegenheid om eens te gaan 
kijken wat je klasgenoten, vrienden en 
vriendinnen deze week hebben gedaan. 
Natuurli jk gaat het erom dat je de 
gelegenheid hebt om je eindpresentatie te 
laten zien, aan je medeleerlingen, maar 
ook aan je ouders, vrienden en andere 
belangstellende. 

Ziek?
Als een leerling ziek is moet dat tussen 
7.30 en 8.15 uur telefonische worden 
gemeld op school, telefoon 0222 363 073.

Problemen? 
Als er ti jdens de kunstweek problemen 
zijn, neem dan contact op met de school. 
Zij kunnen u doorverwijzen naar de 
organisatie van de Kunstweek. Er wordt 
dan gekeken hoe het probleem kan 
worden opgelost. 



DS01                                      locatie: L157
Discussiedans en de ronde tafel

Zelf meenemen: Lekker zittende kleding waar  
je goed in kan bewegen .

Omschrijving workshop:

Positiviteit staat centraal deze workshop! 
Samen maken wij een choreografie voor 
een dans, die we vrijdag ti jdens de 
uitmarkt presenteren. Wij focussen ons op 
alles wat wél goed gaat, in plaats van wat 
er niet goed gaat. Dat gebeurt namelijk al 
vaak genoeg. Wij zi jn ervan overtuigd dat 
iedereen uniek is en zijn eigen kwaliteiten 
heeft. Hoe krachtig zou het zijn als we 
elkaar helpen om die kwaliteiten bij elkaar 
naar boven te halen?  We werken in de sti j l  
Urban Contemporary. Tijdens onze 
workshop staat een ronde tafel centraal: 
aan deze tafel is iedereen geli jk en geeft 
iedereen zijn eigen toevoeging. 
 
Einddoel:
We oordelen niet over elkaar, maar kijken 
juist naar alles wat positief is. Onze kracht 
is samenwerken, waarbij iedereen zijn of 
haar eigen kwaliteiten en ideeën kan 
inzetten. Discussies met oordelen, toveren 
wij om tot positiviteit. Het eindresultaat is 
daardoor sterk en origineel!  

OVERZICHT 
WORKSHOPS

DS02                             locatie: Het Skiltje
Time to step into the light
 

Zelf meenemen: Comfortabele kleding waarin  
je je goed kan bewegen en sneakers. 

Omschrijving van de workshop:  
Wanneer je aan de zon denkt, denk je aan 
vroli jkheid en samen zijn. Dat zijn fi jne 
momenten. Die gebruiken we om 
verbindingen met elkaar maken en om de 
groep in het geheel sterker te maken. 
Bij het woord ‘schaduw’ kan je denken aan
even tot rust komen. Ook dit zi jn namelijk 
fi jne momenten. Uit waardevolle 
momenten kan je je energie en kracht 
halen. De schaduw gaan we laten zien door 
een onderscheid te maken tussen veil ig en 
onveil ig. Mocht het allemaal nog wat vaag 
zijn… schrijf je zeker in en kom erachter 
wat we bedoelen!

Einddoel: 
Het thema is power… en wat is nou sterker 
dan de ZON?! Wij maken met jull ie een 
eindstuk in de sti j len contemporary en 
hiphop. Hiphop is krachtig en erg leuk. 
Contemporary geeft een verhaal en 
diepgang. Het verhaal waar we aan gaan 
werken gaat over het l ichte van zon en het 
donkere van schaduw.  

DANS
Pieter      KM1a 
Stije        KM1a
Kiera       HV1a
Jurgen     HV1a

Dewain      KM1b 
Jayden       KM1b
Sam           KM2a
Rianne       KM2a
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Hayden     B1a
Tessel       KM2a
Noor         KM2a
Vivian        KM2a

Michael     KM2a
Nairo        KM2a
Damian     KM2a



 

DS03                                     locatie: SHC2
De kracht van emoties

Zelf meenemen: Trek lekker zittende kleding  
aan.  

Omschrijving van de workshop:  
Moderne dans staat bij ons centraal. Drie 
dagen lang houden wij ons bezig met 
verschil lende emoties en de invloed die 
onze emoties op anderen kunnen hebben. 
Dit gaan we doen door middel van spellen in 
beweging en dansvorm.  
We doen allerlei oefeningen met ons
lichaam. Hierdoor weten we wat we kunnen 
en wat we kunnen inzetten voor ons 
eindstuk. Ook zullen wij een aantal korte 
dansen aanleren zodat we een lekkere 
energievolle sfeer hebben. Naast de 
voorbereidende opdrachtjes gaan we zorgen 
dat er een sterke en leuke voorstell ing komt. 
Wij hebben een gedeelte geschreven van het 
eindstuk, maar ook jull ie hebben invloed op 
wat wij zullen gaan opvoeren. Creativiteit en 
inbreng is dus gewenst!  

Einddoel:  
Laat je meenemen in de kracht van een 
groep. In de workshops gaan we aan de slag 
met verschil lende vormen van energie en de 
invloed die j i j  en anderen daarop hebben. 
Daarnaast gaan we ook jull ie persoonlijke 
karakter verwerken in de moderne 
danschoreografie. Wil j i j  je creativiteit naar 
boven halen en samen met ons het 
eindproduct in elkaar zetten? Wij hebben er 
heel veel zin in! Op naar een gezell ige en 
sportieve week!  

DS04                                      locatie: L011
Powerwoman en Powerman

Zelf meenemen: Pen en papier. Trek lekker 
zittende (dans) kleding aan. 

Omschrijving van de workshop:
Elke dag beginnen wij met een energieke 
warming-up. Dit zorgt voor power! Daarna 
gaan we verder met het aanleren van de 
choreografie. Met die power gaan we aan 
het werk. De choreografie die we maken is 
krachtig. K-pop is elektrisch. In combinatie 
met de power van de leerlingen en de power 
van de mensen waar zij  in geloven, gaan wij 
een top choreografie neerzetten. We gaan 
de sti j len modern en streetdance/hiphop 
combineren. De stoerste leerlingen mogen 
zelfs een solo toevoegen aan de 
choreografie, zodat ze ook hun eigen kracht 
kunnen laten zien want die moet je echt uit 
zichzelf halen. Elke dag krijgen jull ie 
opdrachten die te maken hebben met 
POWER! 

Einddoel:
Als j i j  niet onder een steen hebt geleefd, 
weet je sowieso wat k-pop is en ken je 
Beyoncé en Olivia Rodrigo. Wat hebben zij 
allemaal gemeen? Inderdaad, zij  zi jn 
allemaal powermensen! Met de sti j len 
streetdance/hiphop en modern gaan wij een 
powerful choreo neerzetten. Als je het 
aandurft, mag je ook een eigen stukje power 
laten zien!

DANS

Shelsy     B1a 
Warda     B1a
Isa          B1a 
Emma     HV1a
Juul        HV1a 
Rosanne HV1a

Madeleine HV1a 
Monika      HV1b
Charlize     HV3a 
Cinta         HV3b
 

Sofie        B2a 
Sarah       B2a
Mayra      HV2a 
Daisy       KM1b
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Mike         B2a
Sam          B2a
Jasper       KM2a
Stefan       KM2a



Door Carlos Coenen

DS05                                   locatie: L141
Paars

Zelf meenemen: Trek lekker zittende kleding 
aan. 

Omschrijving van de workshop:
Overeenkomsten en verschil len staan 
centraal in onze choreografie. Hiervoor 
gebruiken wij kleuren. Kleuren laten namelijk 
zien wie j i j  als persoon bent. Door de 
verschil lende kleuren samen te voegen, zien 
we hoe de groep eruitziet. De dans bestaat 
uit veel gezamenlijke stukken, dit brengt de 
kracht van de groep namelijk naar voren. De 
ene groep is blauw, de andere is rood. Aan 
het einde van de dans smelten die twee 
groepen samen tot… inderdaad: paars! De 
kracht van de groep staat centraal in onze 
choreografie. 

Einddoel:
Blauw en rood zijn twee verschil lende 
kleuren. Hiphop en modern zijn twee 
verschil lende sti j len. Twee mensen hebben 
alti jd eigen smaken en ideeën. Blauw en 
rood worden samen paars. Hiphop en 
modern in combinatie zijn power, en jouw 
ideeën en die van ons worden samen een 
sterk stuk. 

DS06                                      locatie: SHC1
Dans als één! 

Zelf meenemen: Trek lekker zittende kleding  
aan en stevig zittende schoenen.  

Omschrijving van de workshop:  
POWER is voor ons: twee dansstij len die 
geleideli jk samengevoegd worden in één 
dans. De twee dansstij len zijn Afro en 
modern. De power komt vanuit de dansstij l  
Afro. Het is een vroli jke en feesteli jke 
familiedansstij l .  De sti j l  modern komt vanuit 
individuele kracht. Door middel van 
groepsopdrachten komen we tot 
verschil lende aspecten die in de 
choreografie worden verwerkt. Bij de sti j l  
modern gaan we veel werken met 
verschil lende bewegingen en voelen waar 
jouw kracht l igt. Ligt jouw kracht bij lage 
losse bewegingen of zit bij jou de kracht 
juist meer in strakke bewegingen? Tijdens de 
week ontdekken we waar jouw kracht l igt. 
Die kracht nemen we op in de choreografie, 
met als eindresultaat: een feesteli jk stuk 
waarin jouw kracht centraal staat. 

Einddoel:  
Ken je Afrodans? Ken je Moderne dans? Wij 
gaan een choreografie maken waarin beide 
sti j len aan bod komen. De explosieve bli je 
energie van Afro en de diepe symboliek van
moderne dans. Met deze fusie van sti j len 
gaan we samen MET jull ie een choreografie 
maken waarbij jull ie krachten volledig 
ingezet gaan worden. Met andere woorden: 
een super POWER choreografie waar jull ie 
allemaal aan mee werken!  |  06

DANS

Sabrina      B2a
Luna          B2a
Jonas         HV3b
Blue           HV1b

Mika          B1a
Storm        B2a
Doutzen    HV1a
Taylor        HV2b
Tygo          KM2b

Dana        KM2a
Esther      KM2a
Fleur        KM2a
Jelte         KM2b

Silas         HV3a
Sam          HV3a
Glenn        KM1b



Door Carlos Coenen

DS07                                     locatie: SHC2
POWER2DANCE

Zelf meenemen: Trek comfortabele kleding aan  
om in te dansen. Eventueel waterfles en  
handdoek. 

Omschrijving van de workshop:
POWER2DANCE staat voor krachtige dans. Je 
leert bij ons op een leuke en duideli jke 
manier de belangrijkste elementen van 
dansen. Hierdoor is het voor iedereen goed 
bij te benen. Heb je nog geen ervaring met 
dansen? Geen enkel probleem, je kunt bij 
ons lekker dansen op jouw eigen niveau. 
Dans is niet alleen bewegen, maar ook je 
gevoelens uiten. Hoe voel j i j  je vandaag? Ben 
je bli j  of juist verdrietig? Voel j i j  je krachtig 
of juist rustig? We leren je hoe je jouw 
gevoelens kunt uiten door middel van dans. 
En we beloven alvast: elke dansles wordt 
weer een feestje! 

Einddoel:
Je leert jouw gevoelens beter kennen en 
uiten. Je leert de beginselen van dans, ook 
als je nog nooit eerder gedanst hebt, komt 
het helemaal goed! We zetten een prachtige 
eindshow neer waarbij we verschil lende 
emoties en gevoelens zullen gaan 
verbeelden. 
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DANS

Sophie      HV1b
Roxy         KM1a
Roxean     KM1a
Shania      KM1b
Belle         KM2b

Luna        KM2b
Yentl        KM2b
Thomas    KM2b
Sharomy   KM2b



MIX

TS01                                        locatie: L133
Powermural maken 

Zelf meenemen: Tekenspullen, kleding dat vies 
mag worden.

Omschrijving van de workshop:
Tijdens de workshop muurschilderen maken 
we een muurschildering rondom het thema 
van de kunstweek: power!
Gezamenlijk werken we aan een ontwerp 
waarin dit thema op verschil lende manieren 
terugkomt. We verzamelen
 inspiratie, bijvoorbeeld in de vorm van 
muziek, quotes en mooie verhalen en 
vertalen dit naar een samenhangend beeld.
 We onderzoeken wat power voor ons 
betekent en hoe we andere leerlingen met 
de muurschilderingen kunnen
 motiveren of aanmoedigen. Dit doen we 
door middel van tekst en beeld. Daarbij 
gebruiken we verschil lende technieken
binnen het muurschilderen en is er ruimte 
voor experiment met bijvoorbeeld stencils.
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TEKENEN
SCHILDEREN

Guus         B1a
Finn          B1a
Youri         B1a
Pepijn        HV1a
Maxim       HV1a
Lieke         HV1a
Byorn        HV1a
Bruno        HV1a
Floris         HV1a
Sarah         HV1b

Wilco           HV1b
Ty                HV1b
Mark            HV2a
Bickel           HV2a
Sil l                HV3a
Joe               KM1a
Anna            KM1a
Souwie         KM1a
Fenne           KM1a
Mirkos          KM1b

Einddoel: 
Aan het einde van de kunstweek 
presenteren we een kleurrijke 
muurschildering die de leerlingen van de 
OSG in de toekomst iedere dag een beetje 
power geeft!

 



MIX
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TX01                                        locatie: L132
Sashiko x Shibori - experimenteren met 
stof en upcycle je kleding

Zelf meenemen: Trek OUDE kleding aan dat  
vies mag worden, we werken met textielverf die  
nare vlekken kan achterlaten. Voor de  
workshop zelf kan je ook katoenen kleding of  
een oude witte kussensloop meenemen die je  
wilt gebruiken.  

Omschrijving van de workshop:
We gaan textiel (denim, kleding, tasjes, 
kussens) verven en hier patronen op maken. 
Aan de hand van twee Japanse technieken 
gaan we bestaande producten bewerken of 
kunstwerken maken van stukken stof door 
deze aan elkaar te naaien. De eerste dag 
zullen we lekker aan de slag gaan om de 
technieken te leren kennen en gaan we als 
groep beslissen hoe we deze zullen 
toepassen. Gaan we samen één groot 
kunstwerk maken van textiel of zetten we in
groepjes een toffe modecollectie neer?

TEXTIEL
We kunnen oud textiel verknippen of kleding 
upcyclen met strakke patronen en 
tekeningen aangebracht met verf of naald en 
draad. Dag twee gaan we verder met 
experimenteren maar gericht op de samen 
besloten presentatievorm. Hoe willen we het 
neerzetten? Wat wil len we laten zien? Hier 
gaan we mee aan de slag. Dag drie gaan we 
verder en zullen we een proefopstell ing van 
de presentatie neerzetten. 

Einddoel:
De waarde en kracht leren kennen van 
experimenteren en gewoon proberen. We 
zullen ons vooral richten op het 
experimenteren met materialen en 
ambachtstechnieken leren kennen. Proefjes 
maken en een brainstorm voor een het 
proces voor de rest van de week. In 
groepsverband aan de slag aan 1 groot werk 
of een collectie producten neerzetten die 
samen een geheel vormen? 

Imme         HV1a
Donny        HV3a
Elin            HV3a
Mesa          HV3b
Jona           HV3b
Zoe            KM1a
Amy           KM1a
Vanya         KM1a

Maud          KM1a
Sennah       KM1a
Susanne     KM1a
Tessa          KM1b
Loujaen      KM1b
Cato           KM1b
Eva             KM2a  



Door Carlos Coenen

TH01                                        locatie: L151
Filmscènes

Zelf meenemen: verkleed kleding, camera/  
telefoon. 

Omschrijving van de workshop: Heb ji j  alti jd 
al wil len schitteren op de rode loper? We 
gaan de hele week aan de slag met 
verschil lende acteeropdrachten. Niet 
zomaar acteeropdrachten, maar we 
gebruiken hiervoor bekende en minder 
bekende fi lmscènes. Heb ji j  zelf een goed 
idee van een fi lmscène die je wilt naspelen? 
We staan natuurli jk open voor inbreng en 
inspiratie! We gaan samen vol power aan de 
slag met de Hollywoodscènes! We gebruiken 
een camera om opnames te maken, net als 
bij een echte fi lm!

Einddoel: Je leert gebruik maken van 
fi lmattributen en wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een fi lm. Hoe hanteer je 
bijvoorbeeld een camera? Uiteindeli jk maken 
we zelf onze minifi lm.

THEATER

TH02                                      locatie: L154
It’s your fantasy

Zelf meenemen: Makkeli jk zittende kleding. 
Lijstje met je favoriete locaties en situaties en 
iets wat je terug wilt zien in de voorstell ing. 

Omschrijving van de workshop: It ’s your 
fantasy staat voor dat iedereen zijn eigen 
idee gaat pitchen waar uiteindeli jk een 
voorstell ing van wordt gemaakt. Je gaat met 
de hele groep zelf teksten schrijven, decor 
opzetten en samen als een groep een 
voorstell ing neerzetten. Door je eigen 
ideeën in te brengen wordt het extra leuk! 
Zo wordt de voorstell ing echt een beetje van 
jou. J i j  bedenkt de dingen die je vervolgens 
gaat uitvoeren. We leren samen hoe je een 
voorstell ing maakt vanuit improvisatie.

Einddoel: Je gebruikt jouw eigen ideeën om 
tot een voorstell ing. Jull ie hebben zelf de 
touwtjes in handen. Improvisatie zorgt 
uiteindeli jk voor een fantastisch en uniek 
eindresultaat, waarbij iedereen zijn steentje 
heeft bij gedragen!
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THEATER
Laura         HV1b
Evy             HV1b
Jura            HV1b
Teuntje      HV1b
Silke           HV1b
Micki           HV1b
Sindhur      HV1b
Noa            HV1b
Imme          HV2a

Eva            HV2a
Ray             HV2a
Liv              HV2a
Sterreli jn    HV2b
Jette           HV3a
Mette         HV3a
Floor          HV3a
Cato           HV3a
Amber        Km1b

Tess          B1b
Manon      B1b
Annelie     HV1a
Bas           HV3a
Noad         KM2b
Owen        KM2b
Benjamin   KM2c

Kevin          KM2b
Stijntje       KM2c
Randy         KM2c
Warda        KM2c
Lisanne      KM2c
Maartje      KM2c
Bloem        KM2c
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TH03                                        locatie: L012
Ik spreek

Zelf meenemen: -

Omschrijving van de workshop:
Inspiratiebron voor ons optreden: power, 
rage en sterke gevoelens. J i j  mag zelf 
schrijven en performen. Hoe tof is dat! Je 
gebruikt jouw idool als voorbeeld. Ook kun 
je ervaringen en gevoelens die jou 
inspireren, gebruiken ti jdens deze 
workshop. Je leert op theater te performen 
en jouw taal krachtig neer te zetten. We 
inspireren elkaar natuurli jk ook en doen 
tussendoor allerlei verschil lende korte 
opdrachtjes, om zo samen tot een 
spectaculair eindwerk te komen!

Einddoel: Je maakt een spoken word act die 
wordt gepresenteerd ti jdens de uitmarkt. Je 
mag hiervoor jouw eigen inspiratie en jouw 
eigen interesses gebruiken. Dat is namelijk 
power!

TH04                                       locatie: DWH

Zelf meenemen: Comfortabele kleding waarin  
je kan bewegen. 

Wie durft het aan om voor deze workshop 
te kiezen? Het enige wat je weet, is dat het 
met theater te maken heeft. Verder is het 
een verrassing! Voor de echte avonturier is 
dit de perfecte keuze!

TH05                                        locatie: ECS
Schrijfstijlen

Zelf meenemen: Pen, papier en laptop. 

Omschrijving van de workshop: Schuilt er 
een schrijver in jou? Tijdens deze workshop 
gaan wij creatief schrijven. We schrijven 
verhalen en ji j  laat jouw wereld en karakters 
tot leven komen. Je gaat aan de slag met 
verschil lende schrijfsti j len. Hierdoor leer j i j  
wie je bent als schrijver. Jouw eigen power 
gebruik je voor het schrijven van een 
verhaal. Alle creativiteit is toegestaan, dus 
leef je uit! Aan het einde van de week weet 
je wie j i j  bent als schrijver en heb je een 
prachtig verhaal geschreven, dat helemaal 
van jou is!

Einddoel: Je maakt kennis met verschil lende 
schrijfsti j l  en ontdekt welke schrijfsti j l  het 
beste bij jou past. Aan het eind van de week 
heb je een eigen verhaal geschreven, waarbij 
jouw talent centraal staat!

THEATER

Ahmet          B1b
Mohammad  B1b
Sakar           B1b
Judion          B1b
Yara              KM2b

Dorus       HV2b
Mike         HV2b
Rick          HV2b
Luca         B2a
Annejop   KM2b

Sieme      B2a
Maren      B2a
Lotte       B2a 
Finn         HV1a
Max         HV1a
Maaike     HV3b
Sanne      HV3b
Marly       HV3b

Teddy       HV3b
Gerdiene  KM1b
Ivan          KM2c
Zoe           KM2c
Lynn          KM2c
Mette        KM2c
Lena          KM2c
Jasper       KM2a

Steyn         HV1a
Pieter        HV1a
Liloe          HV1a
Teun          HV1a
Jelte           HV1a
Noraya       HV1b
Muriel        Km1a
Kaat           KM1a
Lieke          KM1a

Katje        KM1a
Rick          KM1b
Talitha      KM1b
Stan         KM1b
Levi          KM1b
Quinty      KM2b
Marrij       Km2b
Pien          KM2b
Luna         KM2b



Door Carlos Coenen

RU01                                        locatie: L033
Toto, Sassa en Koning Koos

Zelf meenemen: Kleding die vies mag worden. 

Omschrijving van de workshop: ZAND! Staat 
centraal ti jdens onze workshop. Dat past 
toch fantastisch bij het eiland Texel? 
Herinner je je nog dat je vroeger naar het 
strand ging om de mooiste kastelen te 
bouwen? Samen met jull ie wil len we kijken of 
we de power van zand kunnen herontdekken 
en een prachtig dorp kunnen creëren. Niet 
de eenvoudige zandkastelen zoals je vroeger 
hebt gemaakt met een klein emmertje en 
een klein schepje, nee, nu gaan we voor 
heuse zandsculpturen. We maken er een 
prachtig zanddorp van!

Einddoel: Het creëren van de mooiste 
architectonische sculpturen door middel van 
zand.

RUIMTELIJK

RU02                                       locatie: L041
Act of God

Zelf meenemen: Teken materialen en laptop.
Kleding die vies mag worden. 

Omschrijving van de workshop: We gaan ons 
verdiepen in onder andere de Griekse 
mythologie, natuurrampen en elementen. In 
groepjes gaan wij een nieuwe God of Godin 
bedenken die verantwoordeli jk is voor een 
natuurramp naar keuze. Jull ie bedenken een 
geschiedenis bij deze God of Godin en 
werken die zo gedetail leerd mogelijk uit. 
Waarom doet de God of Godin wat Hij of Zij 
doet? Denk hierover na. 

Einddoel: Aan het eind van de week hebben 
jull ie een eigen God(in) ontwikkeld en hier 
een verhaal bij bedacht. Je hebt je verdiept 
in de mythologie en met
behulp van jouw fantasie heb je een verhaal 
bedacht. Je werkt jouw God(in) visueel uit. Je 
mag zelf bedenken hoe je dit doet.
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RUIMTELIJK
Jurne      HV1a
Rinse      HV1a
Sep         HV2b
Gijs         HV3a
Tim          HV3a
Quint      HV3a
Mirte       HV3b
Jorinde    HV3b

Harm      HV3b
Wynke     HV3b
Rick         HV3b
Mirte       HV3b
Joël          HV3b
Floris       HV3b
David       HV3b
Beau        B1a

Ingmar     HV1b
Jasmijn     HV2b
Keara       HV2b
Eve           HV2b
Cecil ia      HV2b
Aiden       HV2b
Rowan      HV2b
Yfke          HV3b
Sherif        HV3b

Louise      KM1b
Josine       KM1b
Morris      KM1b
Colin         KM1b
Aron         KM2a
Mercedes  KM2a
Dorian       KM2c
Milan         KM2c
Lars           KM2c



Door Carlos Coenen

RU03                                        locatie: L035
Studio Nutteloos

Zelf meenemen: Twee objecten uit huis die  
kapot mogen gaan, b.v.oude kandelaar, vaas,  
schoen, lamp, tv, knuffel,  bestek, drinkglas, etc. 
Afvalf materiaal, b.v.karton, eierdozen, lege  
f lessen. 

Omschrijving van de workshop:
Heb ji j  alti jd al uitvinder wil len worden? 
Maar heb je nog geen bril jant idee 
gekregen? In Studio Nutteloos gaan we aan 
de slag met bril jante ideeën die totaal geen 
zin hebben. Experimenteer, laat je 
creativiteit stromen en bedenk het perfecte 
voorwerp waar helemaal niemand iets aan 
heeft! Je neemt vanuit thuis één of meerdere 
objecten mee die eerder nut hadden. In de 
groep bespreken we wat het betekent om 
nuttig of bruikbaar te zijn. We gaan schetsen 
en komen zo tot objecten die totaal 
nutteloos zijn. De twee dagen erna gaan we 
hier verder mee aan de slag. Vrijdag 
presenteren we onze nutteloze objecten op 
de uitmarkt.

Einddoel: Aan het einde van de week kun je 
onderscheid maken tussen nuttig en 
bruikbaar. Je kunt een schets verwerken tot 
een bruikbaar voorwerp. Aan het einde van 
de week heb je zelf een uitvinding gemaakt 
die bruikbaar is, maar geen nut heeft.
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RUIMTELIJK

Sam         HV1b
Pascal      HV1b
Jacob       HV1b
Danny      HV1b
Mika         HV1b
Luuk         HV1b
Bowi         HV2a
Joël           HV2a

Jort          HV2a
Jan           KM1a
Mike         KM1a
Casper      KM1a
Jaro          KM1a
Daniël      KM1a
Wilbert     KM1b
Mas          HV2b



Door Carlos Coenen

MIX01                                       locatie: L032
Power of speech 

Zelf meenemen: Pen en papier, telefoon en
box(je) om aan je telefoon te koppellen. 

Omschrijving van de workshop: 
Spoken word en rap staan centraal ti jdens 
deze workshop. Hoe kun je taal vertalen 
naar beeld? Wat is de kracht van het woord? 
We gaan schrijven, luisteren, kijken, 
vertellen en verbeelden. Van bestaande 
tekst nieuwe tekst maken en eigen tekst 
maken. Deze teksten vertalen we uiteindeli jk 
naar beeld, 2D en 3D. 

Einddoel: Verbeelding van taal en woord in 
een 2D-werk of 3D-werk.  

MIX

MIX
MIX02                                     locatie: L134
Te veel of nooit genoeg

Zelf meenemen: Kleding die vies mag worden. 

Omschrijving van de workshop:
Kleur, stof, ambacht, cirkels, wol, prikkels, 
patronen, weven, textuur, l i jnen, schilderen, 
installatie

Einddoel: Samen een kleurrijke installatie 
maken. Hierbij houden we ons bezig met 
weven, ambacht, maar ook imperfectie en 
hoe je hier samen een indrukwekkend 
kunstwerk mee kan maken.
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Kenji       B1a
Damiën   B1b
Dries       B1b
Milan      B2b
Tijmen    HV2b
Janneke  KM1a
Tess        KM1b

Dienand      KM2a
Tames          KM2a
Mitchel         KM2b
Jorre             KM2c
Joost             KM2c
Nijs               KM2c
Loek             KM2c

Wiki        B2a
Kyra        B2a
Mila        HV1a
Raven     HV1a
Teun       HV3a
Marijn     HV3a
Denzell   KM1a
Lucas      KM1a

Evy        KM1a
Daan      KM1b
Wies       KM1b
Jet          KM1b
Juul        KM1b
Tessa     Km2a
Lieke      KM2a



Door Carlos Coenen

MIX03                                     locatie: L152
Art to Wear

Zelf meenemen: Tekenmaterialen, kleding die  
bedrukt mag worden. 

Omschrijving van de workshop:
In deze workshop ga je kleding bedrukken 
met een tekening of logo die je zelf gaat 
ontwerpen! Je gaat dit doen door middel van 
linosnedes, een bekende druktechniek. In 
deze workshop leer je hoe je je eigen 
ontwerp uit l inoleum snijdt en afdrukt. 
Vervolgens ga je aan de slag om dit op je 
kledingstuk toe te passen.
Dus neem kleding mee die je graag wil 
bewerken! Denk hierbij aan shirts, broeken, 
hoodies, bucket, hats, spijkerjasjes enz.

Einddoel: Aan het eind van de workshop 
hebben we een Mini Fashion Show (inclusief 
fotoshoot!) waarin j i j  je creaties laat zien!
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MIX

Senna       B1b
Marieke    HV1b
Sophie      HV1b
Imke          HV2a
Lotte         HV2a

Femke       HV2a
Sarata       HV2a
Fleur         HV3b
Daly          KM1b
Nina          KM2a



MIX

Door Carlos Coenen

MU01                                        locatie: SCT
Singer- songwriter

Zelf meenemen: Muziekinstrument wat j i j  
bespeeld. Pen en papier. 

Omschrijving van de workshop:
Wist j i j  dat je met zes snaren miljoenen 
liedjes kunt maken?
Ja? Dan ben je vast al super muzikaal!
Nee? Dan is dit jouw kans om erachter te 
komen hoe breed muziek is.

Ook ji j  hebt de POWER in je! In deze 
workshop ga je jouw kracht, power en 
creativiteit ontdekken! Neem je jouw gitaar 
of keyboard mee als je die zelf hebt? Anders 
kun je uiteraard iets lenen van school. We 
gaan zelf nummers schrijven, oefenen en 
uitvoeren. Lekker veel zingen en muziek 
maken, dat is wat deze workshop inhoudt!
Durf j i j  t i jdens de Uitmarkt jouw eigen lied te 
spelen en te zingen voor publiek? 

MUZIEK
MU02                                         locatie: SCT
BEATS 

Zelf meenemen: Telefoon of tablet.

Omschrijving van de workshop:
Maak je eigen nummer door muziek te 
maken met je omgeving.
Gebruik voorwerpen, wanden en je handen 
om een beat te creëren. 
Vindt j i j  het leuk om te experimenteren met 
geluid, dan is deze workshop voor jou. 
Neem de geluiden op en monteer ze tot een 
nummer. Misschien wordt dit wel een 
volgende hit.

Einddoel: Je creëert je eigen beat en maakt 
een nummer met verschil len geluiden.
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Veerle       HV1a
Corne        HV1a
Minke-Li    HV1b
Olivier       HV2b
Lindsay      HV2b
Wessel       HV2b
Daan          HV2b
Amy           HV2b

Sidra                HV2b
Maaike-Zhang   HV3a
Aiden               HV3a
Manou             HV3a
Merli jn             KM1a
Bjorne              KM2c
Dirk                  KM1a

Bente          HV1a
Adnan         KM1a
Wesley        KM1b
Mike            KM2b
Pip               KM2b

Mashu         KM2b
Abbas          KM2b
Omar           KM2c
Beert           KM2c
Amin            KM2c



MIX

Door Carlos Coenen

KK01                                      locatie: 014
Kunstzinnig koken

Zelf meenemen: -

Omschrijving van de workshop:
'Is koken kunst?' 
' Ja. Maar wel aparte kunst. '
Ga deze week aan de slag met eten in de 
vorm van kunst. Maak de meest mooie 
eetbare kunstwerken. 
Vergeet niet je werk te fotograferen voordat 
er geproefd kan worden:)

Einddoel:
Aan het einde van deze week exporteren we 
de foto's van de gemaakte kunstwerken en 
kan ' iedereen' en van proeven.  Jull ie mogen 
ook een kunstzinnig receptenboek maken 
van jull ie eigen werk!
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KUNSTZINNIG
KOKEN

Anwen         HV1b
Yentle         HV1b
Moos          HV2a
Milan          HV2a
Emma         HV2a
Joey             HV2a
Hugo           HV2a
Fien            HV2a

Ian                HV2a
Bloem           HV2a
Jael               HV2b
Marit             HV2b
Tessa            HV2b
Niek              HV2b 
Femke           HV3b
Angel            HV3b



MIX

|  18

Door Carlos Coenen

PERS
Media en pers                       locatie: MED

Zelf meenemen: laptop, telefoon en ander  
benodigdheden om zo goed mogeli jk verslag  
te doen. 

Pers is een overkoepelende benaming voor 
bijna alle vormen van journalistieke media 
die gericht zijn op het publiek berichten 
over recente gebeurtenissen. In dit geval 
over de gebeurtenissen in en rond de 
Kunstweek 2022. 

Bries           HV3a
Giovani       HV3a

Aya           HV3b
Hugo        HV3b

https://nl.wikipedia.org/wiki/Journalistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medium_(communicatiewetenschappen)
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James Brown Song



Afk. locatie Externe lokatie Afk. & nr. Docent/ Begeleider OSG

TSK
't Skiltje
De Ruyterstraat 61, Oudeschild

DA02
PLA: di, wo, vrij
SCD: do (+1 les)

ECS
Ecomare Sterrenzaal 
Ruijslaan 92, De Koog

TH05
GRM: di, wo, do
HOV: vrij

DWH
De Waldhoorn 
Herenstraat 30, Den Hoorn 

TH04
Pieternel: di, wo, do, vrij 
(mediatheek)

 SCT1
Scouting Texel
Bernhardlaan 149, Den Burg

MU01 JOR

SCT2
Scouting Texel
Bernhardlaan 149, Den Burg

MU02 JOR

SHC 1 Half Sporthal TXL DA07
BEK: di, wo, do
BUM: vrij

SHC 1 half Sporthal TXL DA06
BEK: di, wo, do
BUM: vrij

SHC 2 Sporthal TXL DA02
VSN: di, wo, do, vrij

OVERZICHT LOKATIES 
EN BEGELEIDERS EXTERN
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Afk. locatie
OSG lokalen

begaande grond
Afk. & nr. Docent/ Begeleider OSG

L011 Lokaal 011 DA04
GEA: di, wo (+ 1 les), do 
(+1 les), vrij

L012 Lokaal 012 TH03
OVM: wo, do, vrij
VIN: di (+2 les)

L014 Lokaal 014 KK01 VIJ

L132 Lokaal 032 MIX01
NON: di, wo, do
HUE: vrij (+1 les)

L033 Lokaal 033 RU01
HNA: di, do, vrij
VBK: wo (+ 3 les)

L035 Lokaal 035 RU03
HNA: di, do, vrij
VBK: wo (+ 3 les)

L041 Lokaal 041 RU02
OVJ: wo, do
BOS: di (+1 les), vrij (+1 
les)

INTERN
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Afk. locatie
OSG lokalen

1e verdieping
Afk. & nr. Docent/ Begeleider OSG

L132 Lokaal 132 TX01
KIK: di, do, vrij
BEL: wo (+ 2 les)

L133 Lokaal 133 TS01
KIK: di, do, vrij
BEL: wo (+ 2 les)

L134 Lokaal 134 MIX02
VIR: di, do, vrij
STS: wo (+2 les)

MED Mediatheek PERS DLS

L151 Lokaal 151 TH01
BOM; di ,do, vrij 
HEI: wo (+1 les)

L152 Lokaal 152 MIX03
BOM; di ,do, vrij 
HEI: wo (+1 les)

L154 Lokaal 154 TH02
REV: di, do, vrij
POO: wo (+ 2 les)

L157 Lokaal 157 DA01
BUH: di, wo, vrij
KRE : do (+1 les) 

Reserve begeleiding
GAR: di en wo

WRF: do (+1 les)
STE: vrij (+1 les)

POS: di, wo, do, vrij

INTERN
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KUNSTWEEK

Uitnodiging:
Iedereen is van harte welkom op de uitmarkt.
Vrijdag 25 maart, 9.00 uur gaat de uitmarkt van start. In en 
rondom de school zijn er ti jdens de uitmarkt allerlei 
voorstell ingen en exposities te bezoeken. Een kans om de 
onderbouw leerlingen te zien schitteren en de 'Power' te 
aanschouwen. 

UITMARKT
25 MAART


