Canon van de IJssel

Het wordt hoog water
Af en toe stijgt het waterpeil van de IJssel
en zie je het landschap langs de rivier veranderen.
In de toekomst zal dit vaker gebeuren.
Al dat water biedt nieuwe mogelijkheden.
Maar er komen ook dingen onder water te staan.
Hoe kunnen we bijzondere elementen uit de IJsselvallei veilig stellen?
Welke delen van het landschap vind jij belangrijk?

Helpen jullie mee?

‘Het wordt hoog water’ is een educatieproject van Floor Coolsma en Jojanneke Dekens
in opdracht van Stichting IJsselbiënnale, in het kader van de IJsselbiënnale 2021.

Dit gaan we doen
De kunstenaars nemen kistjes mee met daarin elementen uit het IJssellandschap. Je kiest een kistje
en bedenkt en ontwerpt een bijzonder ‘vaartuig’ waarmee het door jou uitgekozen onderdeel meegenomen kan worden door de stroming van de rivier naar droog gebied. Zo kan iedereen dat belangrijke
stukje opnieuw ontdekken en ervan genieten. Bedenk ook wat het nodig heeft als het een nieuwe plek
heeft gevonden, hoe kunnen we er goed voor zorgen? Het zal op deze manier deel uitmaken van een
nieuw landschap in de toekomst.
In anderhalf uur zijn de leerlingen bezig om voor iconische herkenningspunten en lokale planten en
dieren, een vaartuig te ontwerpen om het over de IJssel te vervoeren. Ook wordt er gewerkt aan een
gebruiksaanwijzing om er goed voor te kunnen zorgen zodra het op een nieuwe plek is aangekomen.
Hierdoor ontstaat een compleet pakket voor het delen en koesteren van het landschap langs de IJssel.

Tentoonstelling
De ontwerptekeningen van de bijzondere vaartuigen en de bijbehorende
gebruiksaanwijzingen voor de elementen uit het IJssellandschap zullen
tentoongesteld worden tijdens de IJsselbiënnale, in een expositie die
ook digitaal te bezoeken is. Op deze manier is al het werk dat gemaakt
wordt door leerlingen uit het stroomgebied van de IJssel, te bewonderen!

Leerdoelen
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• De leerlingen leren onderzoek te doen naar onderwerpen uit
wereldoriëntatie, cultureel erfgoed of beeldende kunst/vormgeving en het
resultaat te gebruiken als inspiratiebron voor eigen beeldend werk
• De leerlingen leren maak- en ontwerpprocessen te gebruiken om oplossingen en ideeën te bedenken
voor een voorgelegd probleem (onderzoekend leren)
• De leerlingen maken kennis met cultureel erfgoed uit de eigen omgeving
• De leerlingen leren het product en het proces te presenteren en leren te reflecteren op het werk- en
leerproces van zichzelf en van anderen

Specificaties van de workshop
• De workshop wordt gegeven door twee beeldend kunstenaars/BIK-docenten:
Floor Coolsma en Jojanneke Dekens
• Duur van de workshop: 1,5 uur
• Prijs van de workshop: € 150,- Dit is inclusief speciaal ontwikkeld lesmateriaal
• Mogelijkheid om de losse leskoffer met instructiefilmpjes te bestellen
• De workshop is geschikt voor leerlingen uit groep vier t/m acht
• Er wordt tijdens de workshop gewerkt aan twee verschillende opdrachten: een individueel en een
gezamenlijk deel
• Het werk dat gemaakt wordt tijdens de workshops, wordt tentoongesteld in een expositie
Meer informatie hierover komt te zijner tijd
• De workshops kunnen ingepland worden van mei t/m juni 2021

Heb je vragen, of wil je de workshop ’Het wordt hoog water’ boeken,
neem dan voor vrijdag 16 april contact op met Jojanneke.
Jojanneke Dekens
info@jojannekedekens.nl
06 - 12 21 91 24
Floor Coolsma | www.floorcoolsma.nl
Jojanneke Dekens | www.jojannekedekens.nl

