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     EDUCATIE KUNSTPROJECT 
Roegzand is de nieuwe muziekvoorstelling van Iemandsland in een boerenschuur in   

Nieuw-Buinen. In samenwerking met Heleen Wilkens Kunsteducatie is een prachtig 

kunstproject ontwikkeld voor de scholen bij deze voorstelling. Doe mee en maak ook van 

jullie leerlingen bewuste toekomstburgers! 

 Geschikt en ontwikkeld voor groep 7 en 8, de voorstelling is niet geschikt voor lagere groepen. 

Er wordt niet gevloekt in de voorstelling maar hij is voor lagere groepen te moeilijk om te begrijpen. 

 De school kan zelf het project uitbreiden naar de andere groepen met bijvoorbeeld lessen van 7 en 8 in de 

onderbouw, en evt. bezoek van de groepen aan:  

Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, vaste collectie (en lesprogramma Knoal!)  

Kosten en inlichtingen: zie www.streekhistorischcentrum.nl 

Museum de Oude Wolden Bellingwolde, expositie 1000 dingen (mèt speurtocht door 

het museum!). Kosten en inlichtingen: zie www.museumdeoudewolden.nl 

Beide musea voeren een collectie/tentoonstelling die goed aansluit bij Toekomstkoffers! Dit zijn beiden acti-

viteiten die tegen een laag tarief te bezoeken zijn. Als de andere groepen ook met de eigen leerkracht een 

koffer willen maken kunnen deze koffers meedoen in het ophaalmoment en ook onderdeel uitmaken van het 

decor bij de voorstelling. 

 Deelname aan de Roegrace is gratis en voor alle bewoners van de veenkolonie n! Dus ook voor leerkrachten-

teams, ouderteams, groepen kinderen etc. etc. Alles wat je nodig hebt is: een zelfgebouwde kar, 1 bestuurder 

en 1 duwer. Te winnen: Eeuwig Roege Roem, vrijkaarten voor de voorstelling en….. geld! Datum volgt, op een 

vrijdagmiddag eind april. 

Wat is precies ons aanbod? 

2 WORKSHOPS  in de klas door Heleen Wilkens(evt. door Kirsten Stronks) waarbij een start wordt  ge-

maakt met het maken van de kunstkoffer en tips over verdere verwerking, in de 2e workshop 

wordt de laatste hand eraan gelegd en gee valueerd. 2 x 1 tot 2 uur 
INFO uitgebreide mail en infogesprek voor leerkrachten, hoe verbind ik dit project met de an-

dere vakken op school? Hoe rol ik het evt. uit naar andere groepen? De kijkwijzer wordt geï ntro-

duceerd. 0,5 uur 

1 KOFFER            door de groep zelf aan te vullen tot ong. 4 à 5 koffers per groep.  

LESIDEEËN om zelfstandig binnen andere vakken aan te werken, een pakketje met ideeën voor aan-

verwante lessen verbonden met de thematiek. Geschiedenis, Techniek, Taal, Erfgoed, Muziek, 

Tekenen, Handvaardigheid, Wereldorie ntatie komen aan bod. En  ideee n hoe dit om te zetten is 

tot kunstinhoud voor de koffers. 

TIJDREIS: ludiek ophaalmoment van de koffer, een happening van ong. 20 min. Waarin de koffers 

met een bijzonder voertuig worden gehaald voor hun reis naar de toekomst! 20 min tot 0,5 uur 

DECOR de koffers zijn deel van het decor in de wachtruimte, de koffers strijken neer bij de voor-

stelling in Nieuw-Buinen en zijn door publiek te bezichtigen. 

MUZIEKTHEATER          Roegzand, bezoek try-out voorstelling, een unieke theaterbelevenis op een bijzondere  

            locatie met toneel door professionele noordelijke acteurs, live-muziek door  

              Bert Hadders & de Nozems, en animaties van Happy Ship. 1,5 uur  

KIJKWIJZER           een vragenlijst om de voorstelling te bespreken in de groep  
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GESPREK ACTEURS   interactief nagesprek met acteurs, na de voorstelling zullen enkele acteurs kort het 

 gesprek met de leerlingen aangaan. 15 min tot 0,5 uur 

ZICHTBAAR   web-site, de ervaringen van leerlingen komen op de site van Roegzand   

 

  MOGELIJKEID tot deelname aan de Roegrace, een futuristische `zeepkistenrace door roeg zand 

 MOGELIJKHEID verdiepingsworkshop leerkrachten als je zelf ook aan de slag wilt 

 

Wie:    voor groepen 7 en 8 

Waar:    op de eigen school en in een hypermoderne boerenschuur in Nieuw-Buinen(de voorstelling) 

Wanneer:  tussen februari 2017 en april 2017, traject in overleg 

 Try-out voorstelling is op 9 mei om 14:00 uur 

Waarom:   Omdat Roegzand een belevenis is die je niet wilt missen!  

 Onze missie:  

 *Leerlingen middels kunst en theater een bredere kijk op de toekomst laten krijgen.  

 * Scholen ondersteunen bij het verweven van kunst en theater in hun lesprogramma. 

Kosten & Tijd:  € 300,- per groep van max. 30 l.l. Minder dan 15 l.l. per groep in overleg.   

    6,5 uur totaal van de groep nodig(min.). De leerkracht 7,5 uur, zelf uit te breiden. 

Inschrijving:  Ja, wij doen mee! mailen naar: info@heleenwilkens.nl  (ook wanneer u vragen heeft)        

    Wie het eerst komt, het eerst maalt! Inschrijven kan tot: 31 januari 2017.  

 

Wees erbij! 

U betaald dus voor de activiteiten van groep 7 en 8, nl. maximaal €300,-(zie boven) We zijn druk bezig financie le 

middelen te zoeken om een korting te kunnen geven, helaas hebben we hierover nog geen duidelijkheid. U kunt het 

evt. zelf voor andere groepen uitbreiden met museumbezoek en eigen lessen, evt. voor groepen 5 en 6 ook een koffer 

maken met de eigen docent, waardoor een schoolbreed project over de toekomst kan ontstaan. Kosten van museum-

bezoek voor rekening school. 

Na inschrijving bent u verplicht tot deelname/ betaling van de kosten.  

Wij zullen na de deadline van 31 januari inventariseren hoeveel deelnemende groepen er zijn, daarna volgt z.s.m. 

telefonisch overleg en inplannen van de activiteiten op uw school. Mail dus ook contactpersoon en tel.nummer!  


