
 

 

 

 
 

 

Kijken met je neus, voelen met je oren 

Binnenkort kom jij met je klas op bezoek in TENT. We kijken er naar uit om jullie hier te ontvangen. 
Voorafgaand aan jullie bezoek is het goed om met een aantal dingen rekening te houden: 
- Er kan niet gegeten en gedronken worden in TENT. Ook niet voorafgaand aan het programma of 
erna. Wij beschikken helaas niet over een permanent beschikbare ruimte waar leerlingen rustig 
kunnen zitten. 
- Het zou fijn zijn als er van te voren 2 groepen gemaakt kunnen worden. Liefst jongens en meisjes 
gemixt.  
- Het programma duurt 1 uur en 15 minuten.  

TENT is een museum (dat stiekem geen museum is, maar dat leggen we later nog uit) waarin je de 
meest actuele kunst van Rotterdam kunt vinden. Hier maak je kennis met kunstenaars die werk laten 
zien waarmee onze zintuigen worden geprikkeld en onze hersenen worden gekraakt. Als er iets is 
wat leerlingen uit groep 3 en 4 goed kunnen dan is het praten over kunst. “kinderen zijn lekker 
impulsief, zonder al te veel na te denken kunnen ze soms eigenschappen opnoemen van een 
kunstwerk waar een gemiddelde kunstcriticus nog langer over na zou denken.” Aldus een art-
mediator van TENT. 

Tijdens dit Cultuurtraject gaan leerlingen als jonge onderzoekers op kunstexpeditie in TENT. Samen 
met een ervaren art-mediator ontrafelen ze de betekenissen en verhalen die schuil gaan achter de 
kunstwerken. Eigen associaties, verhalen, meningen spelen zijn hierbij leidend.  
Het doel van deze rondleiding is kennismaken met hedendaagse kunst met als middel; de zintuigen. 
Want kunst ervaren doe je tenslotte al lang niet meer enkel met je ogen. Vaak spelen geur, tast, 
gehoor en zelfs smaak ook een belangrijke rol.  

Rol van de schooldocent/begeleider 

Tijdens het project is de aanwezigheid van één begeleider op vijftien leerlingen verplicht. De docent/ 

begeleider assisteert waar nodig is, maar houdt zich niet actief bezig met de overdracht van de 

lesinhoud. 

Aanwezigheid 

Docenten melden zich 5 minuten voor aanvang bij de balie van TENT. Bij droog weer wordt aan de 

school gevraagd buiten te wachten tot het programma begint.  

Informatie TENT 

TENT is een platform voor 100% hedendaagse kunst dat zijn wortels heeft in Rotterdam. Het verbindt 

de kunst van de stad met wat in de wereld er omheen gebeurt. De tentoonstellingsruimte is 

gevestigd in een monumentaal voormalig schoolgebouw aan de Witte de Withstraat 50, de 

cultuurstraat van Rotterdam. TENT richt zich via haar uiteenlopende programmering op relevante 

ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst, waarbij er speciale aandacht is voor actuele 

thematiek. Een bezoek aan TENT is de kennismaking met de actualiteit van de kunst in Rotterdam. 

 


