Beverwijk, januari 2014.
Onderwerp: Cartoonwedstrijd groep 7 en 8
Geachte cultuurcoördinator, docent,
Het educatieteam van Museum Kennemerland daagt de
leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in de
IJmond uit tot het maken van een eigentijdse cartoon.
De tijdelijke tentoonstelling in het museum is gewijd aan
de Beverwijkse tekenaar/schilder Jan van der Schoor.
Hij stond onder andere bekend om zijn wekelijkse cartoons
in Dagblad Kennemerland waarin hij actuele kwesties in de
IJmond op een humoristische wijze aan de kaak stelde.
De opdracht aan de leerlingen is als volgt:
Bedenk een cartoon over iets waaraan je je ergert of iets
dat je juist inspireert in de IJmond. Beeld dit uit, zorg
voor een pakkende bijbehorende tekst die duidelijk in
beeld is en maak er een foto van met een app op je iPad,
andere tablet, Android toestel of Iphone waarmee je een
cartoonfoto kan maken. Bijvoorbeeld CartoonFX, Cartoon
Camera of Photo Sketch. Zorg van te voren dat de app
toegang heeft tot je foto’s op je iPad of ander toestel,
zodat de foto wordt opgeslagen.
Mail de cartoonfoto naar het educatieteam van Museum
Kennemerland voor 28 februari 2014.
De meest creatieve en inspirerende cartoon wordt gekozen
door een deskundige jury. Hij zal gepubliceerd worden in
Dagblad Kennemerland en wordt ook opgehangen in het
museum.
Kom eerst inspiratie opdoen in Museum Kennemerland, daar
hangt een grote selectie uit de ruim 1400 cartoons die
Jan van der Schoor tijdens zijn leven maakte. De toegang
voor scholieren t/m 12 jaar is gratis en we zijn geopend
op zaterdagmiddag en zondagmiddag van twee tot vijf. De
entree voor je begeleiders is vier euro.
Nodig voor deelname:
o Tablet, Iphone, Ipad of Android toestel met de app
waar cartoonfoto’s meegemaakt kunnen worden, zoals
CartoonFX
o vel wit papier en zwarte stift
Mail de cartoon naar: mk@museumkennemerland.nl
Succes! Het educatieteam Museum Kennemerland

