DE KINDEREN DIE ALLES WETEN

antwoorden op bijna alle grote vragen van het leven in 10 kunstvormen
Dinsdag 24 februari start Theater Artemis, in samenwerking met OBS Het Klokhuis
in Beek en Donk (Noord-Brabant), een ongekend kunstproject waarin 260 leerlingen
van de school proberen elk op hun eigen manier antwoord te geven op vragen als:
Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? Wat doen we met de tijd daar
tussen in? Schrijver Eric Alink bundelt de verhalen van de kinderen tot een eigen
scheppingsverhaal.
Dit verhaal vormt het startpunt voor tien werkgroepen met kinderen van alle leeftijden, die onder leiding van tien kunstenaars gedurende zes weken intensief aan
de slag gaan. De kinderen kiezen voor een discipline/werkgroep en werken toe
naar ‘een dag ter ere van het verhaal’. Zij gebruiken verbeelding om uitdrukking te
geven aan verschillende aspecten van het verhaal.
De dag ter ere van het verhaal vindt plaats op donderdag 2 april, met een grote
optocht naar een plek buiten de school waar het verhaal wordt gevierd. We dragen
onze beelden en onze kostuums, we zingen onze liederen en lopen op de door ons
afgesproken manier. Eenmaal aangekomen bij onze zelfgemaakte plek, is er een
ritueel volgens de nog maar net gemaakte afspraken. We eten de dingen die we
moeten eten en drinken de dranken die daarbij horen.
In dit unieke project gaan de kinderen, de kunstenaars en de leerkrachten intensief
samenwerken, onderzoeken, verbeelden, creëren en reflecteren. Ze gaan zich
verdiepen in een kunstdiscipline en ondervinden hoeveel er mogelijk is als je het
samen doet. Dit valt samen met de visie van OBS Het Klokhuis waarin er aandacht
is voor het ontwikkelen van andere talenten, naast taal, rekenen en lezen. Hopelijk
een ervaring om nooit te vergeten.
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