Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

2e CKV-dag VWO 4 – donderdag 9 november 2017
Programma
8:20 – 9:10 u. Kunstmentor-uur
 Retourneren en evaluatie Cultureel en Kunstzinnig zelfportret en Culturele Activiteit 1;
 Uitleg over de opdracht voor de tweede Culturele Activiteit = de recensie van een
professionele podiumactiviteit. Afspraken over inleveren en deadline.
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.
Groep KRU verzamelt zich in hal onderbouw voor workshop muziek JNN
15:45 – 16:00 u. Afronding door de workshopdocent
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 in je map.
 Pen, potlood, kleurpotloden, lijmstift, schaar en wat je verder aan vormgevingsmateriaal hebt, bijvoorbeeld viltstiften.
 Voor de workshop Fotografie (RND > groep WST): 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 > groep FRN): Liniaal, geodriehoek, passer en
tekenspullen.
 Voor workshop Architectuur (KRU > groep JNN): gevuld etui
dag

2

v4

9-nov

do

Indeling → zie ckv-bord!

V4 IB groep Frn
V4 IB groep Wst
V4 groep Jnn
10:00 Frn
lok 001 Wst
lok 014 Jnn
lok. 010
15:45 Hsk/motieven lok 011 Rnd/fotografie lok 008 Kru/architectuur lok 013
Indeling → zie ckv-bord!
dag
v4 9-nov do
V4 groep Lbd
V4 groep Kru
kunstmentor 8:20 10:00 Lbd
lok 015 Kru
Lok 013
workshop
10:20 15:45 Fdr/verhalen lok 012 Jnn/muziek
muziekschool

kunstmentor 8:20
workshop
10:20

2

Wat moet je achteraf doen?
 Na de CKV-dag onderneem je zelf de tweede Culturele Activiteit.
Je levert in week 2 (8 – 12 jan 2018 > deadline = 12 jan 2018) het verslag van de
tweede Activiteit in (de opdracht “Recensie”).
Denk eraan dat je een andere kunstdiscipline kiest voor je C.A.2.
Gebruik je CJP-pas voor de CJP-korting > LET OP: CJP-korting krijg je bij Amphion
alleen aan de kassa, niet on-line. Check evt. de Amphionlijst op het CKV-bord.
 Als je in de knoei raakt met het werk ga je om raad bij je kunstmentor. Maak
daartoe een afspraak. Als dat niet lukt, of te lang duurt omdat de kunstmentor niet
elke dag op school is, kun je ook om raad vragen bij de coördinator, mevrouw Bos.
3-11-2017 P.Bos

