Kinderkunstveiling
Een workshop kunst kijken, maken en een veiling voor iedereen van 8 tot en met 12 jaar.
De kinderkunstveiling is een educatief programma van een
middag om kinderen kennis te laten maken met de schilderkunst en
zijn meesters. Niet de schilderkunst van de oude meesters, maar
juist de meesters van nu willen we door deze speelse, actieve en
creatieve workshop onder de aandacht brengen.
De kinderkunstveiling bestaat uit de volgende onderdelen:

Een tentoonstelling met echte kunst

In de tentoonstellingsruimte van uw museum of galerie wordt een tentoonstelling opgebouwd met
werken van kunstenaars uit uw bestand. Wij willen de kunstenaars vragen een werk ‘uit te lenen’
voor de workshop, met als doel kinderen in aanraking te laten komen met kunst en de kunstenaars
erachter. Deze werken worden dan tentoongesteld op een manier waarin ook de kunstenaar zelf aan
bod komt. Let op: de kunstenaar hoeft hierbij zelf niet aanwezig te zijn.
Onze curator (actrice Marjet Kamstra) leidt de kinderen door de tentoonstellingsruimte en brengt de
werken onder de aandacht. Ze vertelt op professionele wijze hoe de werken zijn vervaardigd,
wat de gedachte van de kunstenaar is en waarom het werk tentoongesteld wordt.

Echte kunst als inspiratiebron

Nadat de kinderen hebben kunnen kijken naar wat de kunstenaars hebben gemaakt, gaan ze zelf aan
de slag. Wij vragen de kinderen een van de werken te kiezen als inspiratie, en hun eigen
meesterwerk op doek te maken. Welke bij voorkeur, als uitbreiding op de tentoonstelling, naast,
boven of onder het werk wordt gehangen wat als inspiratie gekozen werd. Wanneer de werken klaar
zijn zal de curator ze aandachtig bekijken en de overeenkomsten of juist verschillen aanwijzen.

De veiling

Aan het einde van de tentoonstellingsperiode, worden de werken van de echte kunstenaars geveild.
Alleen kinderen kunnen op deze werken bieden. Kinderen kopen een kaartje voor een klein bedrag
en daarmee kunnen ze, middels een vernuftig spelsysteem, op de werken bieden.
Onze veilingmeester (actrice Marjet Kamstra) zal uit volle borst de werken aanprijzen en geheel
volgens de regels van het spel aanwijzen wie van de kinderen een werk mee naar huis mag nemen.
Het idee is dat de kinderen die een werk ‘winnen’ deze een maand tot een half jaar gratis mogen
lenen van de kunstuitleen.

Praktisch

Voor de kinderkunstveiling vragen we u te zorgen voor een tentoonstellingsruimte en/of
workshopruimte. Wij zorgen voor de uitvoering, begeleiding en materiaal.
Natuurlijk kunnen wij in goed overleg het een en ander in het programma aanpassen.
Heeft u interesse neem dan contact op met Caty Palmen / Floor Smulders
Kantoor: Voorhaven 10, 3024 RM Rotterdam, 010-4772720 / 06-16412535 / info@blanko.nl

