
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk, dus ik ben 
Culturele verdieping in Rotterdam Overschie 
 

 

Een initiatief van wijktheater in de Lugt in samenwerking met Albert Schweitzerschool, Dalton 

School, Kunst Collectief Het Lab, Buro Bannink en Museum Oud Overschie  



Inleiding 

Kinderen wordt van alles geleerd. Rekenen, taal. Maar ook wat goed is en slecht. Wat mag en niet 

mag. We laten ze de wereld zien aan de hand van onze cultuur, onze gewoontes, kennis en ervaring. 

Aan al die voor begeleiders ‘vanzelfsprekendheden’ liggen vragen ten grondslag die we allemaal zelf 

vroeger of later voor onszelf al hebben beantwoord. Kunst is hét middel om te leren vragen te 

stellen, te onderzoeken, zelf te mogen vinden, met een open blik zonder oordeel, zonder 

‘vanzelfsprekendheid’. Wat vind je mooi, wat is voor jou belangrijk, wie wil je later worden, hoe denk 

jij dat een vliegtuig er uit zou moeten zien? 

 

In een traject van 6 weken worden de kinderen geprikkeld om opnieuw naar de wereld te kijken, 

vanuit hun eigen ideeën.  

 

Week 1- De voorstelling in wijktheater in de Lugt 

 

De Reuzedwerg die een kopje kleiner wilde zijn- Mark van Vliet theater 

Ivan is veel te groot voor een dwerg! Hij past niet op een stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn kleren zijn 

te klein. Hij is dol op klassieke muziek, maar alle instrumenten van de dwergen begeven het onder 

zijn gewicht. In een groot Russisch avontuur gaat Ivan opzoek naar zijn ware zelf. Samen met zijn 

nieuwe vrienden Vladimir de koopman, het tovervrouwtje Baba Yaga, de vals-zingende Vuurvogel en 

een enorme Neus, komt hij erachter dat groot zijn misschien helemaal zo gek nog niet is… Gedurende 

de voorstelling leert Ivan dat iedereen goede en slechte eigenschappen heeft en dat wat een ander 

verschillend maakt juist heel bijzonder kan zijn.  

De voorstelling ‘De Reuze Dwerg die een kopje kleiner wil zijn’ is geïnspireerd op van oorsprong 

Slavische sprookjes en wordt gespeeld onder begeleiding van klassieke muziek van onder andere 

Tsjaikovski, Moessorgski, Shostakovich en Stravinsky. Met instrumenten als de trombone en de 

Russische balalaika is het een muzikaal festijn! 

 

Na de voorstelling wordt met de kinderen gereflecteerd: waar ging het over. Wat vond je leuk aan 

Ivan? Heb jij iets wat je heel graag wilt kunnen? 

 

Week 2 t/m 5 – Kunstklas Als ik het mag verzinnen, dan.. 

 
Geert van Mil (kunstenaar/onderwijzer) en Doris Denekamp (kunstenaar/pedagogisch medewerker) 
van het Overschiese collectief "Het Lab" geven een 3-weekse kunstklas, waarin kinderen oefenen 
met creatief ontwerpen.   
 
Ieder mens is anders en vindt andere dingen leuk. Toch worden heel veel dingen voor iedereen 
hetzelfde gemaakt. Waarom heeft een kopje bijvoorbeeld maar één oor? En waarom zijn 
tekenpapieren nooit rond? Waarom kan je met een fiets niet vliegen? En waarom wonen we niet in 
bomen? 
 
In de kunstklassen bedenken de leerlingen creatieve "uitvindingen" vanuit hun eigen dromen en 
verlangens, en werken deze uit tot een prototype. In de eerste bijeenkomst gaan de leerlingen 
ideeën schetsen. Eén van deze ideeën wordt uitgewerkt in een ontwerptekening. In de tweede 
bijeenkomst zijn deze tekeningen het uitgangspunt voor het maken van een prototype met behulp 
van een verzameling prikkelend materiaal. In de derde bijeenkomst worden de prototypes 
afgemaakt, presenteren de leerlingen hun uitvindingen aan elkaar en reflecteren we op het 
ontwerpproces. 
 



Week 6 – De tentoonstelling 

In het prachtige museum Oud-Overschie kunnen kinderen in een speurtocht ontdekken hoe kinderen 

vroeger leefden. Waar ze mee bezig waren en wat hun speelgoed was. Ook wordt stilgestaan bij de 

geschiedenis van Overschie, wat Overschie bijzonder maakt en wat Overschie écht is.  

 

De Tentoonstelling 

De kinderen maken van het werk wat gemaakt is tijdens de kunstklas een echte tentoonstelling. 
Zowel de tekeningen als de prototypes (en misschien documentatie van het proces) worden getoond 
in het museum. In de expositieruimte van het museum mogen de kinderen samen met de curator 
zelf de tentoonstelling maken. Ze denken na over wat waar komt te staan of hangen en wat het 
verhaal is. De ouders van de kinderen komen natuurlijk naar de feestelijke opening van de 
tentoonstelling. De kinderen mogen zelf het openingswoord doen en de ouders trakteren op een 
drankje en lekkere hapjes. 
 
Planning 

 
  

Voor wie 

De Albert Schweitzerschool met 6 groepen 3 en 4. De Albert Schweitzerschool werkt met het 

overkoepelende thema ‘The leader in me’ dat door alle leerjaren heen verwerkt is. Het gaat over het 

nemen van je eigen verantwoordelijkheid.   

Daltonschool Overschie met 5 of 6 groepen in de leerjaren 3,4,5,6. Voor de Daltonschool staat 

samenwerking centraal.  

 

Het programma ‘Ik denk, dus ik ben’, over het vormen van een eigen mening, geeft allerlei haakjes 

om dit te koppelen aan deze thema’s. Met een eigen mening kun je verantwoordelijkheid nemen. 

Samenwerken lukt beter als je naar elkaar luistert en elkaar in waarde laat. Door de kernwaarden uit 

kunst te filteren maak je de cultuurbeleving relevant 

 

Samenwerking 

Dit plan is tot stand gekomen met lokale culturele partijen. Veel bewoners zijn niet bewust van de 

leuke culturele mogelijkheden die het gebied heeft. Zo hebben we een echt Kunst Collectief ‘Het 

Lab’, een wijktheater in de Lugt en een prachtig museum Oud Overschie. 


