
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade 2012: een kunstproject voor jong en oud  
Een ontdekkingstocht door Middelburg,  

door de ogen van kunstenaars  
met architectuur als startpunt. 

Inspirerend lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs 
plus een gratis busreis van uw school naar Middelburg. 

 
 

Het project - Van 17 augustus tot en met 18 november zijn er in Middelburg veertien 
spectaculaire ingrepen in het stadsgezicht te zien, gemaakt door internationaal opererende 
kunstenaars. Zij spelen in op de beroemde architectuur van de Zeeuwse hoofdstad. 
Gevelbekleding, poorten, molens en andere bouwsels prikkelen je tot een nieuwe kijk op de 
stad, haar bewoners en geschiedenis. De installaties verwonderen, betoveren en verbeelden, 
maar zetten ook aan tot nadenken over hoe Middelburg er werkelijk uitziet. Centraal staat het 
begrip authenticiteit en er wordt nadrukkelijk ingegaan op de maakbaarheid van de stad. De titel 
Façade 2012 verwijst naar de spanning tussen de schijn en de werkelijkheid van het bouwen. 
Veel van wat oud lijkt, is pas na mei 1940 opnieuw opgebouwd. Ook in 17e en 18e eeuw 
bouwde men vaak een voor die tijd moderne gevel voor een oud huis.  
 
Het uitgangspunt - Mensen tonen zich graag op hun best of mooist en willen ergens bij 
horen of zich juist onderscheiden. Mode en ‘lifestyle’ zijn van alle tijden. Ook in de architectuur 
zie je trends en ontwikkelingen. Middelburg met zijn 1200 monumenten is een grote expositie 
van 1000 jaar bouwen en versieren. Het ontdekken, beleven en begrijpen van die trends staat 
centraal in Façade 2012. 
 
Rondleiding en lesmateriaal - U kunt met uw leerlingen met behulp van een plattegrond 
zelf de wandeling langs de kunst en architectuur maken. Daarnaast kunnen wij u ook een 
professionele gids aanbieden die uw leerlingen gratis een interactieve rondleiding geeft. Deze is 
- net als het lesmateriaal - gericht op drie niveaus: 
 
1. groep 7 en 8 basisonderwijs 
2. onderbouw voortgezet onderwijs 
3. bovenbouw voortgezet onderwijs 
 
In overleg kunnen wij ook een aangepaste rondleiding verzorgen voor studenten aan het hoger 
onderwijs. 
 
Een rondleiding duurt twee uur. Er kunnen maximaal 25 leerlingen per keer meedoen. Als uw 
groep gesplitst moet worden hebben wij een parallelprogramma. Zo kan elke groep 4 uur actief 
zijn met een bezoek aan Façade 2012.  



 
 
 
Het lesmateriaal is gericht op de voorbereiding en de verwerking van het bezoek aan Façade 
2012. Het omvat een keuze aan actieve en receptieve lessen. In de actieve lessen maken de 
leerlingen een praktische opdracht die aansluit bij de beeldende vakken. Dat vraagt 4 tot 6 
lesuren. Wie minder tijd heeft kan volstaan met de 2 receptieve lessen. In de verwerkingsles 
wordt in 1 tot 2 lesuren met de leerlingen teruggekeken op Façade 2012. 
 
Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door Nico Out, voormalig consulent cultuureducatie, docent 
kunst- en architectuurbeschouwing en kunstcriticus voor de PZC. Als u mee wilt denken of 
suggesties heeft, kunt u mailen naar nout@zeelandnet.nl. 
 
Op de website www.facade2012.nl/educatie kunt u vanaf 2 augustus het lesmateriaal 
downloaden. U kunt zich daar nu al inschrijven voor de rondleiding en de busreis. Heeft u 
vragen over Façade 2012? Bel of mail naar CBK Zeeland: 0118-611443, info@cbkzeeland.nl. 


