Rondleiding
4 vmbo - 5 havo - 6 vwo

Examentraining
Tehatex – Kunst Algemeen
De training bereidt de leerlingen voor op het examen door ze oog in oog met echte kunstwerken te laten oefenen
met het kijken, herkennen en benoemen van beeldaspecten. Voor elk examen is er een selectie van werken die
aansluit bij het thema van het betreffende jaar.

aemulatio

burgerlijke cultuur 17 eeuw

imitatio

water

variatio

moderne cultuur

Tehatex vwo Thema 2019: Voorbeeldig:
Is dit kunstwerk een voorbeeld van imitatio, variatio of aemulatio, of valt die grens niet altijd zo duidelijk te
trekken? Op welke wijze speelt het thema voorbeeldig in verschillende tijdperken vanaf 1750 een rol in de
beeldende kunst? Voor alle periodes die voor het examen belangrijk zijn, zijn in het museum werken te vinden.
Tehatex havo Thema 2019: Water:
Aan de hand van het thema water gaan de leerlingen beschrijven, onderzoeken, interpreteren en beschouwen.
Met behulp van opdrachten zullen de leerlingen in al deze vaardigheden worden getraind.
Kunst Algemeen havo/vwo Thema’s 2019:
✓ Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Kernkunstenaar van het museum Jan Sluijters experimenteerde met alle stijlen van de moderne tijd. Dit
jaar pakt het museum groots uit met de tentoonstelling Jan Sluijters. De wilde jaren. (Extra geschikt dus!)
✓ Burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw
✓ Cultuur van de kerk in de elfde tot en met de veertiende eeuw. (Alleen vwo)
✓ Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. (Dit jaar niet voldoende aanwezig in het museum.)
Beeldende vorming vmbo Thema 2019: identiteit
Jan Sluijters is één van onze kunstenaars die intensief op zoek is geweest naar zijn eigen identiteit. In zijn ‘wilde
jaren’, experimenteerde hij met verschillende moderne kunststromingen, die hij vertaalde naar zijn eigen stijl.
Het museumbezoek
✓ Tien minuten voor aanvang melden bij de balie. Jassen en tassen in gezamenlijke garderobe rolcontainer.
✓ Entree gratis voor leerlingen en begeleidende leerkrachten.
✓ Begeleiders zien actief toe op naleving van de museumregels.
Praktisch
Max. 16 leerlingen per rondleiding
Kosten: 35 euro Tijd: 60 minuten

Wat krijgen de leerlingen te zien?
Thematische selectie
Combinatie Design Museum is mogelijk

www.hnbm.nl/onderwijs
Reserveer online
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