Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

6e CKV-dag VWO 5 – donderdag 9 november 2017
De puntjes op de i
Dit schooljaar heb je nog twee CKV-dagen. Je maakt je dossier compleet, o.a. met acht
Culturele Activiteiten, gespreid over de zes kunstdisciplines en uitgevoerd door
professionals. Aan het eind van dit schooljaar sluit je het vak CKV af met een
eindexamen-gesprek.

Wat gebeurt er op de zesde CKV-dag?
8:20 – 9:10 u. Kunstmentor-les
 Uitleg over verslaglegging komende Culturele Activiteiten;
 Afspraken over de komende Culturele Activiteiten: zie hieronder voor inleverdata
 Aandacht voor de inrichting en verzorging van het kunstdossier; beoordelen van
het kunstdossier door je CKV-mentor of het inleveren van het kunstdossier ter
beoordeling.
9:10 – 15:35 u. Workshop
In het dagrooster hieronder kun je zien in welk lokaal je ’s morgens begint. De indeling
hangt ook op het CKV-bord.
15:35 – 16:00 u. Afronding door de workshopdocent
Verslaglegging van de dag. Je workshopdocent geeft aan welke eisen aan het verslag
zullen worden gesteld.
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Wat moet je vooraf doen?
Breng je kunstdossier op orde! Print alle bestanden uit die je op je computer hebt staan en
voeg ze in het kunstdossier.
Zorg ervoor dat het werk compleet en overzichtelijk is!
Houd het CKV-bord in de gaten voor eventuele wijzigingen en mededelingen.
Wat moet je meenemen?
 Je kunstdossier; compleet en geordend.
 Pen, potlood, kleurpotloden, lijmstift, schaar, en wat je verder aan
vormgevingsmateriaal hebt, viltstiften bijvoorbeeld.
 Voor de workshop Dans (groep RND): sportkleding (joggingbroek /
binnensportschoenen), neem een flesje water mee.
• Voor workshop Fotografie (FRN > groep HSK): Liniaal, geodriehoek, passer en
tekenspullen.
• Voor workshop Film (SRN > groep SRN) :
-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)

Wat moet je achteraf doen:
 Na deze CKV-dag ga je de laatste Culturele Activiteit ondernemen.
Culturele Activiteit 8 moet je inleveren in week 2 (8 – 12 januari > deadline = 12
jan 2018). De kunstmentor heeft je uitgelegd hoe je te werk moet gaan en heeft ook
een afspraak met je gemaakt over de manier van inleveren.
V5: dialoog. Uitgeschreven tekst inleveren op de deadline. De dialoog opvoeren op
de CKV dag van donderdag 18 januari in het kunst mentoruur.
TV5: dialoog n.a.v. dans. Uitgeschreven tekst inleveren op de deadline. De dialoog
opvoeren op de CKV dag van donderdag 18 januari in het kunstmentoruur.
LET OP: de Culturele Activiteiten in je kunstdossier moeten gespreid zijn over de
zes verschillende kunstdisciplines: drama (toneel, cabaret), muziek (concert,
musical, opera), dans, literatuur, beeldende kunst, architectuur en
audiovisueel (film uit filmhuis).
Wanneer jij zelf nu al constateert dat je nog twee kunstdisciplines mist, maak
dan een afspraak met je CKV-mentor hoe je dit wilt gaan oplossen. Je zult een
extra C.A. moeten ondernemen.


Wanneer je in de knoei raakt met het werk ga je om raad bij je CKV-mentor. 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 CKV-coördinator,
mevrouw Bos.

03-11-2017 P. Bos

