Informatie over de kunstklassen

De kunstklas
Vind jij het heerlijk om creatief bezig te zijn? Is zingen je lust en je leven? Heb je altijd al
gedroomd om op de planken staan? Wil jij je dansmoves graag uitbreiden? Dan is de
kunstklas misschien iets voor jou! Creatieve talenten van alle brugklassen kunnen kiezen voor het
extra kunstklasprogramma, dat loopt van het eerste tot en met het derde leerjaar. Je volgt anderhalf
uur een kunstlas naast het reguliere lesprogramma. Je hebt de keuze uit Beeldende Vorming, Muziek,
Theater en Dans.

Wat is de kunstklas?
Binnen en buiten school ga je je verdiepen in de gekozen discipline. Daarnaast ga je
kennismaken met verschillende kunstvormen zoals poëzie, musical, film en fotografie.
Hierbij wordt samengewerkt met kunstacademies, conservatoria, musea, theaters,
kunstenaars en gastdocenten. Meerdere keren per jaar treed je op of exposeer je je werk.
Daarnaast ben je betrokken bij de Kunstroute, exposities in de Centrale Bibliotheek en
kunstmanifestaties. Bovendien ga je aan het eind van het 2e leerjaar een weekend naar
Terschelling voor een bezoek aan de kunstenaars van Oerol.
In de bovenbouw ga je door met kunst en cultuur in de lessen van het vak Culturele
Kunstzinnige Vorming (CKV). De vakken tekenen en muziek kunnen gekozen worden als
examenvak.
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Hoe past de kunstklas in het rooster?
De kunstklas komt in de brugklas bovenop het reguliere rooster. Je bent anderhalf uur in de
week extra bezig met de gekozen richting.
Zijn er extra kosten aan verbonden?
De jaarlijkse bijdrage in 2018-2019 is vastgesteld op €135,-. Dit is i.v.m. kosten voor
kunstenaars- en musea-bezoeken, excursies en bijzondere materialen.
Dus….
Ben je creatief en wil je dit verder ontwikkelen in de richting Beeldende Vorming, Muziek,
Theater of Dans? Wil je graag anderhalf uur in de week extra bezig zijn met kunst?
….. dan is de kunstklas wat voor jou!

Auditie
Als je al heel snel weet dat je graag een kunstklas zou willen volgen, kun je je direct
aanmelden voor de audities via dit aanmeldformulier.
Je krijgt dan van ons een vragenformulier opgestuurd en een bericht dat we je op de
kunstklaslijst hebben geplaatst.
En als je al in februari auditie doet, ben je zeker van een plekje in de kunstklas!
De audities vinden plaats op:
- maandag 11 februari 2019
van 14.30-16.30 uur
Dans en Theater
- dinsdag 12 februari 2019
van 14.30-16.30 uur
Beeldend en Muziek
Tijdens de auditiemiddagen kun je je geschiktheid en motivatie voor de kunstklas laten zien.
Je kunt ook auditie doen in maart, dan zijn er ook weer 2 auditiemiddagen. Als je je inschrijft
voor onze school kun je je op hetzelfde formulier aanmelden voor de audities. De data van
deze audities worden later bekend gemaakt.
Meer informatie?
Mevr. Kasper, ckas@ldvleiden.nl
Coördinator kunstklassen
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