Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

2e CKV-dag HAVO 4 – woensdag 15 november 2017
Programma
8:20 – 9:10 u. Bijeenkomst met de kunstmentor
 Retourneren en evaluatie Cultureel en Kunstzinnig zelfportret en Culturele Activiteit 1;
 Uitleg over de opdracht voor de tweede (= de recensie van een professionele
podiumactiviteit) en derde Culturele Activiteit (= museumopdracht).
Afspraken maken over inleveren en deadline.
 Uitleg over de puntenaftrek voor CKV wanneer je je werk te laat inlevert.
9:10 – 15:45 u. Workshop
De workshop wordt deze dag gegeven door iemand anders dan je kunstmentor. Op het
dagrooster hieronder vind je de workshop-docent en het lokaal. Ook op het CKV-bord,
eerste verdieping, staat welke workshop je hebt.
15.45 – 16.00 u. Verslaglegging
Aan het eind van de workshop maak je weer een verslag van de dag. Je workshopdocent
geeft aan welke eisen aan het verslag zullen worden gesteld.
Meenemen
 Je kunstdossier ; zorg voor hoesjes waarin je het werk dat je terugkrijgt kunt opbergen;
zorg voor tabbladen.
 Pen, potlood, kleurpotloden, lijmstift, schaar en wat je verder aan vormgevingsmateriaal hebt, bijvoorbeeld viltstiften.
 Voor de workshop Fotografie (RND > klas H4C): verkleedkleren  !, smartphone met
camera (vergeet dan niet om op te laden en het kabeltje mee te nemen om je materiaal
op de PC te kunnen zetten)
 Voor de workshop Motieven (HSK > klas H4E): Liniaal, geodriehoek, passer en
tekenspullen.
 Voor workshop Architectuur (KRU > klas H4D): gevuld etui
 Voor de workshop Film (SRN > klas H4B) :
-pen, potlood, kleurpotloden, schaar, liniaal, stiften, lijmstift
-smartphone met camera (vergeet dan niet om op te laden en het kabeltje mee te
nemen om je film op de PC te kunnen zetten)
-een USB-stick (het liefst met zo veel mogelijk GB)
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Wat moet je in de tweede periode doen?
1: Na de tweede CKV-dag ga je zelf de tweede Culturele Activiteit ondernemen: dit is ook
een professionele podium-activiteit. Denk eraan dat je voor C.A.2 een andere
kunstdiscipline kiest dan dat je de vorige keer hebt bezocht.
Gebruik je CJP-pas voor de CJP-korting > LET OP: CJP-korting krijg je bij Amphion alleen
aan de kassa, niet wanneer je online boekt. Check evt. CJP-voorstellingen op de
Amphionlijst op het CKV-prikbord.
Voor deze C.A. maak je de verslaglegging “recensie”.
Inleveren: deze lever je uiterlijk in in week 3 (16 - 20 jan > deadline = 20 jan 2018).
2: Voor de derde Culturele Activiteit bezoek je een museum. Je krijgt de opdracht door je
CKV-mentor uitgelegd = museumverslag. Neem deze opdracht mee wanneer je het
museum bezoekt!
*Wanneer je Ha/Te in je vakkenpakket hebt, dan kun je de volgende excursie deze
museumopdracht doen.
*De meeste van jullie zullen tijdens de volgende Internationaliseringsweek een kunstmuseum in het buitenland bezoeken. In dat geval kun je de museumopdracht in dat
museum doen. Inleverdatum: de volgende CKV-dag van 28 maart 2018 = deadline!
*Ga je niet mee met Internationalisering OF ben je niet in een kunstmuseum geweest
tijdens die reis, dan ga je zelfstandig een museum bezoeken. Alleen in dat geval is de
inleverdatum voor jou uiterlijk vrijdag 6 april 2018 = deadline.
Denk eraan dat je een kunstmuseum bezoekt, waar professionele kunstenaars
exposeren; het Stadsmuseum Doetinchem of het bakkersmuseum in Hattem, mineralenmuseum in Borculo, e.d. zijn niet toegestaan. Zie de opdracht en de handleiding CKV.
Uiteraard kun je een museumbezoek combineren met een dagje uit naar een stad of
wanneer je op familiebezoek bent. Er zijn in Nederland heel veel interessante musea.
Zoek zelf op internet, of vraag hulp bij je CKV-mentor of eventueel een bevo-docent.
LET OP: Er zijn musea waarbij de toegang tot 18 jaar gratis is; er zijn echter ook musea
waar je wel entree moet betalen; gebruik dan je CJP-kaart voor korting. Het is verstandig
dit van te voren te controleren op de site van het museum.
LET OP: Bijna alle musea zijn op maandag gesloten; in Amsterdam zijn de meeste musea
op maandag echter wel geopend.

Als je in de knoei raakt met het werk, vraag je om raad bij je kunstmentor. Maak dan een
afspraak. Als dat niet lukt of te lang duurt omdat je kunstmentor niet elke dag op school is,
kun je ook om raad vragen bij de CKV-coördinator, mevrouw Bos.

10-11-2017 P.Bos

