Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

3e CKV-dag VWO4 – donderdag 18 januari 2018
Deze derde CKV-dag bestaat weer uit twee blokken.
8:20 – 9:10 uur Bijeenkomst met de kunstmentor
 Teruggeven van ingeleverd werk en resultaten.
 Inleveren en / of beoordelen van de CKV-mappen = kunstdossier.
 Opdrachten voor de derde en vierde Culturele Activiteit worden uitgedeeld en
uitgelegd: ‘de folder’ en ‘het museumbezoek’.
9:10 – 15:45 uur Workshop
 Je krijgt deze dag van iemand anders dan je kunstmentor een workshop. In het
dag-rooster hieronder vind je de workshopdocent en het lokaal.
Houd er rekening mee dat de workshops Dans en Drama voor de groepen van FRN
KRU en JNN in de Gruitpoort zijn (aanvang 9:30 uur).
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Aan het eind van de workshop maak je het je verslag van de dag, volgens de
afspraken met de workshopdocent.
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Meenemen
 Kunstdossier (gevuld, zorgvuldig geordend, v.v. tickets): deze wordt vandaag door je
CKV-mentor ingenomen en / of direct beoordeeld.
 Leerlingen voor de workshop Dans (groep FRN): worden in sportkleding (joggingbroek
/ binnensportschoenen) verwacht + neem een flesje water mee.
 Leerlingen voor de workshop Motieven HSK (groep WST) : Liniaal, geodriehoek,
passer en tekenspullen.
 Leerlingen voor de workshop Fotografie FRN (groep LBD):
-USB stick
-Pen + notitieboekje / schrift
-Evt. eigen digitale camera of smartphone met goede camera (vergeet dan niet om
op te laden en het kabeltje mee te nemen om je foto’s op de PC te zetten)
Wat moet je achteraf doen?
 Culturele Activiteit ‘Museumbezoek’.
>>Je gaat op vrijdag 9 februari 2018 naar het Stedelijk Museum in Amsterdam Dit
gebeurt tijdens de excursie voor de vakken EC en CKV. Nadere informatie over
vertrektijden en indeling volgt via meneer Noort van EC.
Dit museumbezoek is te gebruiken als derde C.A. voor CKV. Maak er een goed en
boeiend verslag van volgens de regels in de opdracht “museumbezoek”.

TIP: bezoek vooraf de website van het Stedelijk Museum, om dit bezoek goed voor te
bereiden: http://www.stedelijk.nl . Het is een groot museum; je kunt in de twee uren dat
je het museum bezoekt onmogelijk alle tentoonstellingen bezoeken > maak vooraf een
keuze.
N.B.: Je kunt ook zelfstandig een museumbezoek doen, bijv. bij familiebezoek / dagje uit.
Let er dan wel op dat je naar een museum gaat met kunst van professionele kunstenaars.
(Amateurkunst of bijv. het mineralenmuseum / bakkerijmuseum / e.d., zijn niet toegestaan om te
gebruiken voor CKV.) Weet je het niet zeker, overleg dan vooraf met je CKV-mentor.

Het verslag van deze vierde Culturele Activiteit moet je inleveren in week 8 (> deadline
23 februari 2018).


Culturele Activiteit 4: Je bezoekt een volgende Podium-activiteit. Hiervan maak je de
opdracht: ‘De Folder’. Voor het plannen en bezoeken van deze voorstelling heb je ruim
de tijd. Het verslag van deze vierde Culturele Activiteit moet je inleveren in week 19 ( >
deadline dinsdag 8 mei 2018).
Let op: De folder wordt GEPRINT EN GEVOUWEN aan de kunstmentor overhandigd
maar tevens als document via Magister ingeleverd.
TIP: kies voor een voorstelling in een andere kunstdiscipline.
AANDACHTSPUNTEN:



Let op de deadlines; te laat inleveren van een Culturele Activiteit kost je punten!



Als je een CKV-dag hebt gemist, moet je de inhaaldag aan het einde van het schooljaar
gebruiken. Informatie daarover krijg je aan het eind van het schooljaar.



Aan het eind van het schooljaar moet je vier workshops hebben gevolgd èn vier
Culturele Activiteiten hebben gedaan. Daarmee sta je voldoende voor je dossier (N.B.
je gemiddelde cijfer zou eventueel wel onvoldoende kunnen zijn…).
Heb je niet aan die verplichting voldaan, dan is je dossier niet in orde, dan kun je niet
over naar de 5e klas.
Uit het P.T.A. vierde klas VWO:
Dossier
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Dossier moet compleet zijn voordat
leerling over kan naar 5e klas



Je kunstmentor zal het met je bespreken wanneer er bij jou iets schort. Eigen initiatief
hierin wordt gewaardeerd!



Denk eraan dat je de Culturele Activiteiten in je kunstdossier spreidt over de
verschillende kunstdisciplines: drama (toneel, cabaret), muziek (concert, musical,
opera), dans, literatuur, beeldende kunst en architectuur, audiovisueel (film, foto).
Maak gebruik van je CJP-pas! Kijk bij Amphion naar de aparte CJP-prijzen-lijst. Het is
ook interessant om bij andere theaters te kijken, die hebben mogelijk een betere CJPprijs…..



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

12-01-2018 P.Bos, CKV-coördinator

