KOM MET JE KLAS
NAAR ARTZUID 2019!
40.000 scholieren
gingen jou voor!

EDUCATIE

ARTZUID 2019
17 mei - 15 september 2019

RESERVEER NU!
Voor stichting Art Zuid is de tweejaarlijkse beeldenroute
door Amsterdam Zuid het moment om scholen te
ontvangen. Cultuureducatie vormt een speerpunt van
onze programmering.
We vinden het belangrijk om de jeugd te leren over beeldhouwkunst en het belang van kunst in de openbare ruimte.
We bieden een speciaal educatieprogramma voor verschillende leeftijden en niveaus.
U kunt nu al een plekje reserveren voor uw klas door de
antwoordkaart terug te sturen. U ontvangt dan mei 2019
het lesmateriaal digitaal met de lesbrief en het opdrachtenboekje waarmee de leerlingen langs de beelden wandelen.
Educatiemedewerkers van ARTZUID zijn beschikbaar om
de klassen 1 uur rond te leiden. Aansluitend kunnen de
leerlingen een workshop doen in het ARTZUID Atelier,
waarbij de leerlingen een eigen 3D kunstwerk maken.

Kosten
Een bezoek aan ARTZUID kost € 5 per leerling inclusief
begeleiding en lesmateriaal.
Praktische informatie
Het verzamelpunt is het ARTZUID paviljoen tegenover
het Hilton Hotel, Minervalaan 10.
Bereikbaar per openbaar vervoer met tram 5 en 24.
Stichting Art Zuid accepteert de CJP Cultuurkaart.
Amsterdamse basisscholen kunnen gebruik maken van
de Cultuurbus om naar ARTZUID te gaan.

ARTZUID prikkelt de zintuigen!
Inmiddels hebben ruim 200 scholen ARTZUID bezocht.
Iedere editie is anders en worden andere aspecten van
de beeldhouwkunst behandeld. Op ARTZUID 2019 staan
spektakelstukken centraal. Beelden die je direct aangrijpen
en de zinnen prikkelen. Beelden die je wilt delen en liken!
In de lesbrief wordt ingegaan op dit onderwerp en in de
opdrachten komen naast de ideeën van de tentoongestelde
kunstenaars ook de verschillende materialen, vormen,
contouren, oppervlakten en kleurgebruik van de beelden
aan de orde. Een bezoek aan ARTZUID is ook bijzonder
door de locatie: het stedenbouwkundige erfgoed van
architect Berlage. Lopend over de Minervalaan en Apollolaan kunnen de leerlingen kenmerken ontdekken aan de
gevels met Amsterdamse School architectuur.
Stichting Art Zuid won in 2011 de Europa Nostra Award,
een prestigieuze erfgoedprijs van de Europese Unie.
De toegankelijke wijze waarop leerlingen door het kijken
naar beelden kennismaken met cultureel erfgoed en zich
bewust worden van hun eigen leefomgeving wordt als
vernieuwend ervaren.
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