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Herken het doel en de doelgroep van de schrijver

Het Kunstkasteel
Ken je het Kunstkasteel al? Er is veel kunst voor
kinderen en door kinderen. Je kunt er een film,
toneelstuk of tentoonstelling zien. Zelf kunst maken
of kunstles krijgen kan ook. Lees maar.

Kunstkasteel
weer open
Het Kunstkasteel is weer
open. Na een jaar verbouwen,
is het klaar. Het Kunstkasteel
heeft nu ook kinderkunst.
Voortaan is het de hele week
open.
Ridderkasteel

Het kasteel is vijf eeuwen oud.
Vroeger was het van de Blauwe
Ridders. Het is mooi opgeknapt.
Nu lijkt het weer echt op een
kasteel voor ridders.

Kunstkamers

In de oude zalen vind je nu
kinderkunst. In de Harnaskamer
staat een heel groot harnas van
spiegels en knikkers.
En in de Heldenkamer zie je een
schilderij. Niet van verf, maar
van voetbalplaatjes.
De Botjeskamer is ook leuk. Die
hangt vol sieraden, gemaakt
van botten.
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Kunstles van het Kunstkasteel:
Een zonnebloem
van Vincent
Ken je dit schilderij?
Vincent van Gogh maakte het. Het is
meer dan 120 jaar oud. Vincent was een
schilder. Hij was dol op zonnebloemen!
Wat Vincent kon, kun jij ook.
Kijk naar de plaatjes.
Maak je eigen zonnebloem!
1 Teken een cirkel.
Teken er vier blaadjes omheen.
Zet in het midden van de cirkel
een rondje.
2 Teken nog meer blaadjes.
Teken om het rondje pitten.
3 Teken nog meer blaadjes.
Teken nog meer pitten.
Teken onder de bloem een steel.
4 Vul de cirkel op met pitten.
Teken aan de steel grote
bladeren.

Belle en Art
Het is twaalf uur ’s nachts. In de beeldentuin
slapen alle beelden al. Maar twee van hen zijn
nog klaarwakker. Dat zijn Belle en Art.
‘Belle,’ fluistert Art. Belle valt bijna van haar
sokkel van schrik. Het is Art!
Op wie ze smoorverliefd is!
‘Ik hou van je, je bent zo mooi!’ roept Art.
‘Aaaah, Art,’ zucht Belle. ‘Ik hou ook heel veel
van jou. Jij bent zo … zo …’
‘Kunstzinnig?’ vraagt Art.
‘Ja,’ zegt Belle zacht. ‘Je bent zo kunstzinnig.’
De volgende ochtend is de sokkel van Art
leeg. Maar op Belles sokkel staan twee
beelden.
geschreven door Timo (groep 5) in het Kunstkasteel
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NU IN HET
KUNSTKASTEEL
Kom (niet) kijken naar:
HET
ZWARTE DOEK
Geen beeld.
Geen geluid.
Extra groot zwart scherm.
In de hoofdrol:
Ziad Zwart en Xie-Je Niet

Snel kunst in huis?
Bel de Kunstkoeriers!

Soms denk je: ik wil nu een mooie film zien.
Of: ik wil nu een standbeeld.
Bel dan ons.
Wij zijn de Kunstkoeriers van het Kunstkasteel.
Alles kan!
De Kunstkoeriers verwennen je thuis met leuke
kinderkunst.
We komen gitaar voor je spelen. Of gekke bekken
trekken. Een ballet opvoeren kunnen we ook. Of
wat denk je van de tentoonstelling Van alles en zo?
Supersnel
We brengen de kunst supersnel bij je thuis. Bel ons
vandaag nog, dan doen we gratis een kunstje.
Meer weten?
Kijk dan op www.kunstkoeriers.kk.

De Kunstkoeriers! Supersnelle kunst aan huis.
Wéér zo’n leuk idee van het Kunstkasteel!
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