
Hoi lieve leerlingen van de BB,  
 
hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed!  
Week 4 alweer...  
Ik heb al van heel veel leerlingen mooi werk gezien.   
Wil je mij, als je tijd heb,t in ieder geval een van je opdrachten mailen?  
 
Nu alle musea zijn gesloten maken we een virtuele reis langs het Stedelijk museum en het Boijmans.  
 
In deze filmpjes worden verschillende onderwerpen besproken.  
 
Voordat je ze gaat bekijken heb ik eerst een schrijfopdracht voor je.  
 
Opdracht 1:  
We hebben het er in de bevoles al over gehad, maar het is leuk om er nog een keer over na te 
denken en je gedachten hierover op te schrijven, want:  
 
a. Wat is eigenlijk kunst?  
b. Hierover zijn de meningen verdeeld. Schrijf voor jezelf op wat voor jou kunst is.  
Je kan op het internet veel over deze vraag vinden.  
c. Wat vind jij zelf interessante kunt en waarom?  
d. Over welke kunstvorm zou jij meer willen leren?  
e. Welke kunst spreekt jou minder aan?  
f. Van welke kunst word je blij/verdrietig/boos/ geïnspireerd?  
 
 
Opdracht 2:  
Nu je over deze vragen hebt nagedacht kan je de onderstaande filmpjes bekijken.  
Wellicht kan je daarna sommige antwoorden nog aanvullen.  
Bij het 1e filmpje van Brain Elstak zit ook een kunstopdracht die je voor deze week kan maken  
 
Opdracht 3:  
Nu je het filmpje over surrealisme hebt gezien mag je zelf een kunstwerk maken wat surrealistisch is   
(boven de werkelijkheid)   
Salvador Dali, waar je vorige  week over hebt geleerd, is een echte surrealist.  
Voor deze opdracht kan je kiezen om te schilderen, tekenen, boetseren, met recycle materiaal 
werken, stof, hout etc.  
Het hoeft dus niet te kloppen, het hoeft zelfs nergens op te lijken, als jij maar weet waarom je 
hiervoor hebt gekozen. In deze opdracht ben je helemaal vrij om te doen wat je wil!  
 
Veel plezier en tot volgende week!  
Mocht je vragen hebben of al werk willen laten zien, mail me gerust!  
 
Groeten,  
Juf Hester  
 
Kunst op school?!  
https://www.youtube.com/watch?v=6qak5-dHw5I  
 
 
What the Art? In het Stedelijk meuseum  

https://www.youtube.com/watch?v=6qak5-dHw5I


Opdracht van Brain Elstak  
https://www.youtube.com/watch?v=g8KSRlPiWBo&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&in
dex=21  
 
Wat is moderne kunst?  
https://www.youtube.com/watch?v=6UJOPWIqzPc&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&in
dex=22  
 
 
Wat is surrealisme?  
https://www.youtube.com/watch?v=PN468KAJoyI&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&in
dex=55  
 
What is surrealism?  
https://www.youtube.com/watch?v=1YE_Zas-A5A  
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