Beste docent,
Binnenkort komt u, in het kader van het cultuurtraject, met uw klas naar Villa Zebra. We hebben een
bijzonder programma met de gerenommeerde en heel divers werkende kunstenaar Chantal van
Heeswijk. We boden een soortgelijk programma met een kunstenaar al eens aan – de reacties waren
zeer positief, maar vaak kregen we alsnog de vraag: wat was het doel? Die vraag proberen we via
deze mail alvast te ondervangen. Wel meteen met de vermelding dat het een lastige vraag is omdat
kunst zich niet altijd makkelijk laat uitleggen en Villa Zebra ontmoetingen met kunstenaars niet wil
dichttimmeren met doelen en competenties. Kunstenaars hebben een goed raakvlak met kinderen
omdat zij vaak hebben vastgehouden wat bij de gemiddelde volwassene is ondergesneeuwd aan
verbeelding. Door de ontmoeting met Chantal van Heeswijk komen de leerlingen in aanraking met
iemand die op een geheel eigen manier naar de wereld kijkt en dat door een combinatie van een
voordracht, kleine oefeningen en opdrachten kan overbrengen op anderen. Ze vertraagt het kijken
naar iets waar de kinderen anders misschien aan voorbijgaan. Ze geeft de kinderen letterlijk een
andere kijk op de wereld om hen heen. U zult zien dat er kinderen tussen zitten die door de
ontmoeting met de kunstenaar voor het eerst worden aangesproken op iets wat nog nooit eerder bij
hem of haar naar buiten kwam, maar wel een kwaliteit of een talent is van dat kind. Iets waar hij of
zij in zijn latere (school)leven aan kan terugdenken en kan inzetten.
Normaliter is het gebruikelijk dat leerlingen Villa Zebra verlaten met een ‘knutsel’, dat zal bij dit
programma niet het geval zijn. Wel krijgen de docenten een stapel met enveloppen mee met daarin
een brief van de leerlingen gericht aan zichzelf in de toekomst. U kunt er als docent voor kiezen
wanneer in de toekomst de leerlingen de brief weer terug krijgen… de volgende dag, over een paar
weken of bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar. Dit ‘brievenschrijven’ graag nog wel even
geheim houden voor de leerlingen!
Daarnaast nodigen Villa Zebra en Chantal van Heeswijk de docent en eventuele ouders van harte uit
om er bij te zijn en te ervaren!
Wij kijken uit naar jullie komst!
team Villa Zebra

