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Beste docenten, 

 

In overleg met het CBK in Middelburg  willen wij graag 2 tentoonstellingen onder 

de aandacht brengen die het CBK Zeeland heeft ingericht in  haar eigen 

tentoonstellingsruimte aan de Balans in Middelburg. 

Leerlingen en leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 kunnen de 

tentoonstelling(en) )kosteloos te bezoeken.  

 

ZOMERATELIER 2011 

In het licht van Mondriaan 

 

De eerste tentoonstelling beeldende kunst  ‘In het licht van Mondriaan’ is reeds 

gestart op 18 juli en loopt nog t/m 21 oktober 2011. 

 

In de eerste periode van deze tentoonstelling hebben 7 kunstenaars elk een 

week gewerkt aan een twee- of driedimensionaal werk.  

Mondriaan en Zeeland horen onlosmakelijk bij elkaar. Tot en met 1911 komt 

Mondriaan regelmatig naar Zeeland (Domburg) om te werken. Honderd jaar na 

zijn werkperioden in Domburg en zijn omslag naar abstracte kunst worden jonge 

kunstenaars nog steeds beïnvloed door zijn werk. 

 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen nu  alle 7 kunstwerken bezoeken. 

Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling biedt het CBK de leerlingen een 

educatieve rondleiding  aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vormgeving Foto-opdracht  

 
 

De tweede tentoonstelling Crisis is een landelijke documentaire 

fotografieopdracht, waarin CBK Zeeland participeert.  

 

Met dit project wordt beoogd het tijdsbeeld van de economische crisis te 

documenteren.  

 

CBK Zeeland toont het resultaat van haar vier opdrachten voor CRISIS! in haar 

eigen tentoonstellingsruimte aan de Balans in Middelburg van zondag 6 

november 2011 t/m vrijdag 20 januari 2012.  

 

De opdrachten zijn uitgevoerd door: 

Judith Dekker rond het thema Toerisme in ontwikkeling. 

Erik Klein Wolterink rond het thema Landbouw op zoek naar extra inkomsten. 

Anda van Riet rond het thema Tweede leven voor huisraad. 

Petra Spiljard rond het thema Sociale rol voedselbank. 

 

Bij alle opdrachten zullen de positieve kanten van de economische crisis van de 

afgelopen jaren het uitgangspunt zijn. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden uitgenodigd  deze 

fotografietentoonstelling te bezoeken. Het CBK biedt de leerlingen een 

educatieve rondleiding aan. 

Meer info kunt u vinden op www.cbkzeeland.nl 

 

 

 

 

 
        foto Anda van Riet 

 

 

 

 

 
           foto Erik Klein Wolterink                            foto Judith Dekker 

 

http://www.cbkzeeland.nl/index.cfm?chapter_id=3
http://www.cbkzeeland.nl/index.cfm?art_id=414
http://www.cbkzeeland.nl/
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Opgaveformulier tentoonstellingen      
In het licht van Mondriaan en  

                                                              
 

Naam school:  
 
………………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon: 
  

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Aantal 
leerlingen 

Groep  Busvervoer  
€ 150,00 per bus 

ZOMERATELIER 2011 

In het licht van Mondriaan 

Periode: t/m 21 oktober 

    

   

   

   

   Voorkeursperiode  

 
periode van 6 november 2011 t/m 20 

januari 20121 

    

   

   

   

Aanvullend kunt u de leskist fotografie 

aanvragen à € 17,50 per week, excl. 

Bezorgkosten.  

Wij willen wel/niet* gebruik maken van de 

leskist ‘Fotografie’ 

    

  

  

  

Aanvullend kunt u 1 gastles fotografie 

aanvragen à € 55,- per uur. 

Wij willen wel/niet* gebruik maken 

gastlessen ‘Fotografie’ 

    

  

  

  
*a.u.b. doorhalen wat van toepassing is 

 Aan het bezoek aan deze tentoonstellingen en het educatief materiaal wat beschikbaar wordt gesteld 
zijn geen kosten verbonden. 

 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. 
   

INZENDEN VOOR 10 oktober naar onderstaand adres,  
t.n.v. Alexandra Huijbreghs,  

coördinator cultuureducatie PO 
Kunsteducatie Walcheren 
Brouwenaarstraat 2 

4382 LK Vlissingen 
0118-414928  

of per mail: ahs@kewalcheren.nl of ths@kewalcheren.nl 

 

mailto:ahs@kewalcheren.nl
mailto:ths@kewalcheren.nl

