Studierichting  Beeldende  Kunsten    
Collegejaar  2020-2021
Geachte  toekomstige  student,  
Om  toegelaten  te  worden  moet  je  behalve  artistieke  aanleg,  interesse  hebben  ook  goed  gemotiveerd  
zijn  en  zelfstandig  kunnen  werken.  
Dit  moet  ook  blijken  uit:  
•  
•  
•  
•  

creatief  en  beeldend  vermogen,  het  kunnen  werken  vanuit  waarneming  en  vanuit  fantasie;;;;  	
  
visueel  en  ruimtelijke  oriëntatie:  gevoel  voor  kleur,  vorm  en  materiaal  (teken-  
schildermateriaal,  textiel  en  andere  materialen)  	
  
communicatief  vermogen,  je  goed  kunnen  uitdrukken  (woord  en  geschrift)  	
  
brede  interesse  in  kunst  en  cultuur  Lees  de  opdrachten  goed!  	
  

Onderstaande  opdrachten  uitvoeren  en  meenemen:  
Opdracht  1  
Collage  van  JOUW  week!  Hoe  zit  jouw  dag/week  eruit?  
Formaat:  50  x  60  cm  in  kleur  
Laat  zien  hoe  een  (1)  week  van  jouw  leven  eruitziet.  Jouw  gedachten,  hersenspinsels,  ideeën,  
waarnemingen,  bezigheden,  hobby  etc.  uitzetten  in  deze  collage.  Wees  creatief!  
Materiaal:  
Papier,  schaar,  foto’s,  tijdschriften,  lijm,  verf,  teken-  en  schildermateriaal  etc.  etc.  	
  
Wat  is  collage?  https://www.kunzt.gallery/NL/kunsttermen/wat-is-collage  	
  
Op  een  zekere  ondergrond  worden  allerlei  materialen  zoals  papier,  hout,  textiel,  plastiek,  foto's,  enz.  op  en  naast  elkaar  
geplakt  zodat  er  één  geheel  ontstaat.  Vaak  vervaardigt  men  een  collage  ook  in  combinatie  met  een  schilderij,  
gouache  of  tekening.  De  collagetechniek  werd  reeds  in  1912  door  Picasso  en  Braque  toegepast  en  vervolgens  
veelvuldig  gebruikt  door  de  kunstenaars  van  het  dadaïsme,  het  surrealisme,  het  nouveau  réalisme  en  de  pop-art.  	
  

Opdracht  2  
Ontwerp  een  (1)  Poster  i.v.m  45  jaar  Onafhankelijkheidsdag  25  november  1975-2020  
Formaat:  50  x  60  com  in  kleur  
In  je  poster  moet  je  op  visuele  wijze  duidelijk  kunnen  maken  dat  het  om  de  herdenking  van  de  
Onafhankelijkheidsdag  van  Suriname  gaat.  
De  poster  moet  visueel  één  geheel  uitstralen  en  ALLEEN  de  tekst  ‘45  jaar  Srefidensi  25  
november  1975-2020’  moet  duidelijk  zichtbaar  zijn.  
Maak  gebruik  van  kleur,  knippen  en  plakken  van  letters,  beelden  uit  oude  tijdschriften,  
herhaling,  spiegeling,  uitvergroting.  
Materiaal:  
Papier,  schaar,  tijdschriften,  lijm,  verf,  tekenmateriaal  etc.    
Suriname  was  van  1667  tot  1954  een  kolonie  van  Nederland  en  daarna  een  land  binnen  het  Koninkrijksverband  Op  25  
november  1975  werd  Suriname  onafhankelijk.  Gouverneur  Ferrier,  premier  Den  Uyl  en  Koningin  Juliana  ondertekenden  
het  verdrag.  Sindsdien  is  de  officiële  benaming  Republiek  Suriname.    

Intake  vindt  plaats  op  dinsdag  25  augustus  2020  van  09.00-11.30  u.  

De  intake  bestaat  uit  een  vragenformulier  en  een  praktische  opdracht  die  ter  plaatse  wordt  uitgevoerd!    

Wie  niet  aanwezig  is  kan  niet  worden  toegelaten  tot  de  opleiding.	
  

U  dient  10  minuten  voor  aanvang  aanwezig  te  zijn!  
Een	
  mondneusmasker	
  verplicht	
  op	
  te	
  zetten!	
  	
  
Voor  de  intake  neem  je  mee:  
-  Opdracht  1  en  2  (deze  worden  ingeleverd)  
-  Een  goed  schrijvende  pen  
-  Portfolio  (voor  zover  je  die  hebt,  anders  niet):  dat  bestaat  uit  eigen  werk  zoals  tekeningen,      
    foto’s,  grafisch  werk,  textielwerk  etc.  etc.    

SUCCES!

