Docenteninformatie

Mozaïek
Het programma bestaat uit twee delen:
1. Kijken naar de architectuur van het gebouw
2. Mozaïeken als Gaudí
Groep :
Periode :
Duur :
Aantal :
Kosten :
Reserveren :

5 t/m 8
Hele jaar
2-2,5 uur inclusief pauze
maximaal 15 leerlingen per subgroep
€75 per 15 leerlingen (materiaal inbegrepen)
planning@hetschip.nl

Omschrijving
De Amsterdamse School architecten versierden hun gebouwen met mooie kleurige tegels. In dezelfde periode
liet de Catalaanse architect Antoni Gaudí zijn wereldberoemde ontwerpen bekleden met een mozaïek van
gekleurd keramiek. Keer terug naar de tijd van Gaudí en de Amsterdamse school met deze workshop.

Doel
Leerlingen kunnen de kenmerken van de Amsterdamse School herkennen en benoemen. een compositie maken
met gekleurd keramiek. Leerlingen kunnen uitleggen wat een mozaïek is en wat dat met Gaudí te maken heeft.
Deze doelen sluiten aan bij de kerndoelen kunstzinnige vorming.

Programma
Bij aankomst wordt de klas verdeeld in twee groepen van maximaal 15 leerlingen met elk een eigen
museumdocent. Een groep begint met de workshop, de andere met een rondleiding. Na een korte pauze
wisselen de groepen. De rondleiding bestaat uit een rondje om het gebouw van Museum Het Schip. Hierbij
wordt de architectuur van de Amsterdamse Schoolstijl bekeken en besproken en vergeleken met de architectuur
van Gaudí. Tijdens de wandeling brengen we een bezoek aan een nagebouwd krot uit de 19e eeuw, een
arbeiderswoning uit 1921 en het beroemde postkantoortje van Michel de Klerk. In de workshop plakken
leerlingen scherven gekleurd keramiek op een houten plankje. De werken kunnen bij het museum worden
gevoegd en na twee weken worden opgehaald of ze kunnen eventueel op school door de leerlingen zelf
gevoegd worden. Een handleiding en boodschappenlijst voor het voegen is verkrijgbaar bij de museumdocent.

Amsterdamse School museum

Bezoek aan het museum is op alle dagen mogelijk
vanaf 9:00 uur ‘s ochtends!
Gratis vervoer nodig? Amsterdamse School Museum
Het Schip is aangesloten op de cultuurbus!
www.cultuurbusamsterdam.nl

