
Kunst & Natuur 

De natuur is het meest fantastische kunstwerk dat er bestaat. Je kan
er al je zintuigen gebruiken, ze is altijd beschikbaar en heeft ontelbare 
verschijningsvormen. Tegelijkertijd is de natuur een open canvas, ze 
nodigt je uit om tot rust te komen, te fantaseren, dingen anders te bezien, 
jezelf te zijn. Ervaar in deze training hoe voedend het is om met kunst en 
natuur aan de slag te gaan, voor jezelf en voor kinderen en jongeren! 
Het is niet nodig om veel van kunst of natuur te weten. We starten met
de vraag: wat is jouw affiniteit met kunst?

Waarnemen 
Het gebruiken van je zintuigen, het vertragen 

en stilstaan bij je gewaarwordingen, jezelf 

uitdrukken, het stellen van vragen en luisteren 

zijn de voedende kwaliteiten waaruit deze 

training is opgebouwd. Tijdens de bijeen-

komsten voeren we gesprekken over onze 

waarnemingen van kunst en natuur.  We 

werken met zintuigelijke werkvormen die 

structuur bieden aan het werkproces, een 

open karakter hebben en waarin eigen

thema’s of observaties welkom zijn. We gaan 

met onze aandacht naar de natuur rondom 

ons heen. Ook laten we ons inspireren tijdens 

een bezoek aan het museum De Lakenhal.

Uitdrukken
De training bestaat uit een gevarieerde,

artistieke mix van kunstdisciplines en 

verschillende visies op kunst. In de 

werkvormen wordt onder andere gebruik 

gemaakt van bestaande kunstwerken

zoals een schilderij, een lied of videoclip. 

Daarnaast zullen we ons zelf ook creatief 

uitdrukken in verschillende media: schilderen 

en tekenen, mozaïek, assemblage, woord-

kunst, geluid, fotografie of film. Je wordt 

geïnspireerd om hierin je eigen expressie-

repertoire te verkennen en dat uit te breiden.

Oefenruimte 
In deze training staat jouw persoonlijke 

verbinding met kunst en natuur centraal. De 

indruk die kunst en natuur op je maken en

de wijze waarop jij je uitdrukt door middel van 

kunst is heel persoonlijk. Het tonen van jouw 

eigenheid is heel tof maar kan ook spannend 

zijn. In deze bijeenkomsten is ruimte om 

vanuit rust te fantaseren en experimenteren 

en om de experimenten van anderen te zien 

en horen. Dit levert een rijke variatie aan 

opbrengsten op. Deze ervaringen helpen je 

om een experimenteerruimte te realiseren 

voor de kinderen waar je mee werkt. Een 

ontwikkelruimte waarin zij mogen experimen-

teren en hun eigenheid op verschillende 

wijzen kunnen laten zien.

Voor leerkrachten en pedagogische
professionals in onderwijs, zorg en opvang, 
docenten in het vo, mbo en hbo.

Door Roosien Verlaan, docent beeldende 
vorming bij Hogeschool Leiden.

Binnen en buiten de Hogeschool Leiden.

8 maart 2021, 22 maart 2021, 29 maart 2021,
12 april 2021,19 april 2021 en 10 mei 2021.

Van 16:00 uur tot 19:30 uur.

€ 695,- voor zes bijeenkomsten, inclusief 
materialen, een lichte maaltijd en
tussentijdse begeleiding.

Bel naar 071-5188 726.
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https://doca.hsleiden.nl/cursussen/1350/aanmelden

