Kerkinterieur tekenen in spiegelbeeld
In 2009 maakte ik met Wim Gremmen (boekbindatelier) een kunstboek met linosneden van 10 Groninger kerken. Daarvoor maakte
ik de linosneden en deed ik het drukwerk. De 10 gedichten erbij
werden gemaakt door een dichter: Atze van Wieren.
De kerken zijn gemaakt in een speciaal door mij ontwikkelde vorm
van perspectief waarin een kerkinterieur als geheel, ‘van plint-totplint’, in beeld kan worden gebracht. Als je er met 1 oog naar kijkt
- dus met het andere oog gesloten - zie je pas de ruimtewerking die
er in zit.
Om te laten zien vanuit welk standpunt ik de kerk bekijk laat ik de
leerlingen op de vloer van de kerk liggen en laat ze zo de gewelven
zien en het kunstwerk dat ik zo heb gemaakt. Op deze manier laat ik
de leerlingen zelf een grote vloerschildering in de kerk maken, alsof
de gewelven in spiegelbeed in de vloer worden weerkaatst. Dit
gebeurt met witte en zwarte wasco en zwarte ecoline.
- onderwerpen: cultureel-erfgoed, spiegelbeeld, perspectief, bouwkunst
- workshop kan gecombineerd worden met poëzie

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 20 tot 30.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
Organisatie: afspraken met kerkbeheerder over reserveren ruimte.
Extra kosten: voorbereidingstijd voor prepareren kartonnen vlak.
Materiaalkosten: karton, houtskool, ecoline en wasco.
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1.

- onderwerpen: cultureel-erfgoed, architectuur, De Ploeg, expressionisme
- workshop kan worden gecombineerd met een stad bouwen met de Vouwstenen.

Als kunstenaar maak ik regelmatig autonoom werk. Dan ga ik met
een schetsboekje en een potlood in de buitenruimte schetsen.
Sommige schetsen werk ik in mijn studio uit tot een linosneden.
Schetsen werkt erg rustgevend en idereen kan het. Omdat de tijd
voor een schets slechts 3 minuten is kan niemand een uitgewerkte
tekening gaan maken waardoor ge-oefende en minder ge-oefende
tekenaars gelijk zullen zijn. Door gebrek aan tijd zul je automatisch
gaan weglaten en dus abstraheren. Tijdens de wandeling zal ik
vertellen over in de wandeling opgenomen cultureel-erfgoed.
Op een groot vlak karton werken de leerlingen met wasco en
ecoline ieder een of enkele schetsen uit op een snelle, expressionistische manier met felle kleuren en grove structuren, vergelijkbaar met de expressionistische stijl van schilders van De Ploeg. Zo
ontstaat een soort plattegrond van de wandeling.

2.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 30.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
Extra kosten: voorbereidingstijd voor prepareren kartonnen vlak.
Materiaalkosten: karton, ecoline en wasco.
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Schetswandelen

Muziekclipjes maken met je mobieltje.
Als illustrator moet je de essentie van een tekst kunnen uitdrukken
in een beeld. Sommige kinderen kunnen dit zelfs beter dan zich uitdrukken met woorden: ‘beelddenkers’. Erg belangrijk voor hun om
daar ook eens aandacht aan te schenken. Om een emotie op een
snelle, doeltreffende manier uit te drukken moet je leren denken
als een grafitti-artiest.
Op de tekst van een nummer van de muziekant Gers Pardoel gaan
de leerlingen beelden maken voor een simpel clipje die ze allemaal kunnen opnemen met hun mobieltje. De beelden worden
uitgevoerd met witte wasco en gekleurde ecoline op grote vellen
karton. Met witte ecoline voorkom je dat leerlingen te ‘netjes’ gaan
werken. Bekijk een voorbeeld van de clipjes:
https://youtu.be/ASBWjIm_m5g
- onderwerpen: street-art, grafitti, expressionisme, emotie uitdrukken
- workshop kan worden cecombineerd met workshops muziek en met poëzie

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Materiaalkosten: karton, ecoline en wasco.
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3.

Maskers maken.
Als je een dier zou willen zijn, welke hoedanigheid zou je dan
willen aannemen? Beeld jezelf in, in het dier naar je keuze en maak
dan een masker. Een masker zegt ook iets over jezelf, bijv. over je
stemming. Met een masker kun je ook goed uitdrukken wie je graag
zou willen zijn.
Het masker snijden/ knippen de leerlingen uit karton/ papier en
beplakken ze met doorschijnend papier (vliegerpapier) zodat er
mengkleuren ontstaan bij overlapping.
- onderwerpen: collage/ assemblage, expressionisme, emotie uitdrukken
- workshop kan worden gecombineerd met workshops theater, poëzie en circus

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Materiaalkosten: karton, vliegerpapier. Is vaak al op school aanwezig.
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Maskers van gecombineerde materialen te zien op onderstaande afbeeldingen:

Affiches ontwerpen voor Amnesti International.
Jongeren staan kritisch in de maatschappij en zijn erg gevoelig voor
onrecht. Met simpele drukmaterialen en druktechnieken leren de
leerlingen deze gevoelens op een beeldende manier te vertolken
tot een protestaffiche.
Dit leg ik de leerlingen uit a.d.h.v. affiches van de ontwerper
Ralph Prins die jarenlang affiches voor Amnesti International
heeft gemaakt. Zijn beeldtaal is simpel en voor iedereen duidelijk.
Leerlingen tamponeren en stempelen met door mij meegenomen
boekdrukmaterialen zelf prachtige affiches.
- onderwerpen: grafisch ontwerpen, druktechnieken, emotie uitdrukken
- workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer

Afbeelding boven: Demonstratie met de zelfgemaakte protestaffiches door de
school.
Doelgroep: PO-leerlingen groepen 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
Extra organisatie: lokaal met wasbakken en werktafels.
Materiaalkosten: papier, blokprint (inkt), sponsjes.
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Voorbeeld affiches: ‘Help’ en ‘Free’ van Ralph Prins voor Amnesti International.

Krant maken
Steeds minder mensen lezen de papieren krant. Toch zijn kranten
sinds honderden jaren elke dag gedrukt. Sociale media hebben de
functie van de krant overgenomen. Maar ook aan sociale media zit
een keerzijde en daarom is het interessant om de krant en hoe hij
al die tijd tot stand is gekomen, eens onder de loep te nemen. De
leerlingen gaan aan het werk met antieke boekdrukletters, stempelen daarmee krantenkoppen en ze delen de krant in, in kolommen.
De krantartikelen schrijven ze in de lessen nederlandse taal.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur.
Extra organisatie: lokaal met wasbakken en werktafels. Copieerapparaat en
beschikking over computers die zijn aangesloten op printers.
Materiaalkosten: papier, blokprint (inkt), sponsjes.
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- onderwerpen: grafisch ontwerpen, druktechnieken, journalistiek
- workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer, nederlandse taal

Plastic Bottle Battle: torens bouwen
Jongeren staan kritisch in de maatschappij en zijn zich bewust wat
onze overconsumptie doet met het milieu. Het ophopen van plastic in de oceanen is een van die problemen.
Ik heb als ontwerper een bouwspel ontwikkeld uit weggegooide
plastic flessen waarmee je vrij kunt bouwen; de ConstructieKokers.
Ik maak ze met een zelfgebouwde machine.
Kijk op: https://youtu.be/oCrDFgNO8TM
Hergebruiken van afval is beter dan weggooien.
Om te construeren met de ConstructieKokers moet je technisch
en ruimtelijk inzicht hebben. Met dit materiaal heeft niemand
ooit gewerkt, dus ieder leerling is gelijkwaardig. De leerlingen, of
groepjes, worden uitgedaagd om de hoogste toren te bouwen.
- onderwerpen: ruimtelijk vormgeven, ruimtelijk- en technisch inzicht, milieu,
hergebruik
- workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer, natuurkunde, onderzoekend ontwerpen (O&O)
Lichtobject voor het Groninger Museum
gemaakt van de ConstructieKokers
door Egbert Pikkemaat.

Niet alleen milieuproblemen maar ook
sociale problematiek door ons afval.
(National Geographic)

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1 uur.
Materiaalkosten: gebruik ConstructieKokers.
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Egbert Pikkemaat verzamelt materiaal
voor zijn ConstructieKokers uit een container met afgekeurde plastic flessen.

Plastic Bottle Battle: bruggen bouwen
Jongeren staan kritisch in de maatschappij en zijn zich bewust wat
onze overconsumptie doet met het milieu. Het ophopen van plastic in de oceanen is een van die problemen.
Ik heb als ontwerper een bouwspel ontwikkeld uit weggegooide
plastic flessen waarmee je vrij kunt bouwen; de ConstructieKokers.
Ik maak ze met een zelfgebouwde machine.
Kijk op: https://youtu.be/oCrDFgNO8TM
Hergebruiken van afval is beter dan weggooien. Om te construeren
met de ConstructieKokers moet je technisch en ruimtelijk inzicht
hebben. Met dit materiaal heeft niemand ooit gewerkt, dus ieder
leerling is gelijkwaardig. De leerlingen, of groepjes, worden uitgedaagd om de langste brug te bouwen die niet instort.
https://youtu.be/oCrDFgNO8TM
- onderwerpen: ruimtelijk vormgeven, ruimtelijk- en technisch inzicht, milieu,
hergebruik
- workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer, natuurkunde, onderzoekend ontwerpen (O&O)

Uit deze afgekeurde plastic flessen
worden de ConstructieKokers gemaakt.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1 uur.
Materiaalkosten: gebruik ConstructieKokers.
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Egbert Pikkemaat verzamelt materiaal
voor zijn ConstructieKokers uit een container met afgekeurde plastic flessen.

Uitvindingrijk
Jongeren staan kritisch in de maatschappij en zijn zich bewust wat
onze overconsumptie doet met het milieu. Het ophopen van plastic in de oceanen is een van die problemen.
Ik heb als ontwerper een bouwspel ontwikkeld uit afval-plasticflessen. De onderdelen ervan produceer ik op een zelfgebouwd
machientje maar daarbij komt ook weer afval vrij. Afval van afval!
Dat heb ik ook bewaard en dat neem ik mee naar deze workshops.
De leerlingen gaan met dit materiaal aan het werk om producten
uit te vinden. Ze beginnen daarbij ‘conceptloos’ want om nieuwe
mogelijkheden te ontdekken voor ons afval moet je vindingrijk zijn.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Aantal leerlingen: 10 tot 25.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Extra organisatie: beschikking over lokaal met werkbanken en gereedschappen, kan
ook opgelost worden door meegebracht gereedschap dat wordt gedeeld met elkaar.
Materiaalkosten: gebruik restmateriaal, ijzerdraad, gebruik gereedschap, touw.
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- onderwerpen: ruimtelijk vormgeven, ruimtelijk- en technisch inzicht, milieu,
hergebruik, leren denken zonder concept (ontwikkelen fantasie en creativiteit)
- workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer, natuurkunde, onderzoekend ontwerpen (O&O)

Vouwstenen: stad van de toekomst
Jongeren staan met beide benen in de maatschappij en popelen
om mee te mogen bouwen aan hun en onze omgeving. Van kartonnen strookjes heb ik een bouwspel ontwikkeld waarmee vrij kan
worden gebouwd: de ‘Vouwstenen. Het bouwen vergt technischen ruimtelijk inzicht, net als bij een architect. Daarna wordt hun
fantasie en creativiteit aangesproken door het werkstuk te bewerken met kleuren en structuren tot een artistiek gebouw.
De leerlingen construeren gebouwen en formeren die op een gezamenlijk , op kartonnen platen, geschilderde plattegrond tot een
stad. Bekijk dit proces op het timelapsfilmpje:
https://youtu.be/xYZJS8RZ-So

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Zeer geschikt als schoolbreed project. Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Extra organisatie: voor de presentatie is een grote ruimte nodig.
Extra kosten: voorbereidingstijd voor prepareren kartonnen vlak.
Materiaalkosten: Vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf.
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- onderwerpen: architectuur en stedenbouw, ruimtelijk- en technisch inzicht, leren
denken zonder concept (ontwikkelen fantasie en creativiteit)
- workshop kan worden gecombineerd met, ruimtelijke ordening, aardrijkskunde
(WOR), onderzoekend ontwerpen (O&O)

Vouwstenen: (fantasie)dieren
Jonge kinderen hebben een goed ontwikkelde fantasie waardoor
ze heel flexibel in de wereld staan. Daarmee kunnen zij gemakkelijk
ideeën veranderen tijdens het werkproces en onverwachte gebeurtenissen opgevullen. Van kartonnen strookjes heb ik een bouwspel
ontwikkeld waarmee vrij kan worden gebouwd: de ‘Vouwstenen’.
Bij het bouwen ontwikkelen de leerlingen technisch- en ruimtelijk
inzicht en fijne motoriek. Na 20 minuten wordt de fantasie en creativiteit aangesproken door het werkstuk te bewerken met gekleurd
papier, lijm en scharen tot een (fantasie)dier.

Eerste 3 afbeeldingen:De Denker van Rodin - door Egbert Pikkemaat gemaakt
met de Vouwstenen - in het Groninger Museum en workshops met de Vouwstenen
gegeven aan de jonge bezoekers van de expositie over de beeldhouwwr Rodin.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 en speciaal onderwijs.
Zeer geschikt als schoolbreed project.
Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Materiaalkosten: Vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf.
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- onderwerpen: motoriek, ruimtelijk- en technisch inzicht, ontwikkelen van
fantasie en creativiteit
- workshop kan worden gecombineerd met, poëzie, natuur (WON)

Grote en kleine Vouwstenen: algemeen
Als ruimtelijk vormgever heb ik een constructietechniek ontwikkeld
met kartonnen strookjes waarmee vrij kan worden gebouwd: de
‘Vouwstenen’. Het bouwen vergt technisch en ruimtelijk inzicht,
maar daarna komt fantasie, creativiteit en vindingrijkheid kijken.
Deze workshops bestaan uit 2 delen:
- het constructiegedeelte met de Vouwstenen;
- het uitwerken van de constructie tot een betekenisvol werkstuk
met creatieve materialen zoals gekleurd papier, scharen, lijm, verf.
Alle onderwerpen en thema’s zijn in deze workshops te behandelen. De Vouwstenen zijn er in 2 soorten:
- Kleine Vouwstenen: werkstukken passen gemakkelijk op een
schooltafelblad, zijn voor alle leeftijden geschikt en kan worden
toegepast op praktisch alle thema’s;
- grote Vouwstenen: zijn 3x groter en kunnen worden toegepast bij
het construeren van architectuur zoals gebouwen, bruggen. Hierbij
wordt wat meer technisch inzicht en onderlinge samenwerking
gevraagd van de leerlingen.
- onderwerpen: architectuur en stedenbouw, techniek, cultureel-erfgoed (kartonindustrie Oost-Groningen)
- workshop kan worden gecombineerd met, cultureel erfgoed, poëzie, ruimtelijke
ordening, aardrijkskunde (WOR), natuur (WON), onderzoekend ontwerpen (O&O)
Bovenstaande afbeeldingen: Bruggen bouwen, geometrische figuren en mode met
de grote Vouwstenen.

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Zeer geschikt als schoolbreed project.
Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Materiaalkosten: Vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf.
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‘Wolkenlamp’ gemaakt van de Vouwstenen door Egbert Pikkemaat.

Grote Vouwstenen: voor de onderbouw
Jonge kinderen hebben een korte concentratieboog. Om te beginnen moeten ze snel tot een resultaat komen waaraan ze in korte,
meerdere fasen door kunnen werken. Met de grote Vouwstenen
onstaat met enkele Vouwstenen al snel een object van een redelijk
formaat waarop de kleuters daarna hun fantasie kunnen uitleven
met lijm en gekleurd paier of met verf.
Voor Zomerstadfestival, Groningen ontwikkelde ik een snelle manier om met kinderen gezamenlijk tot een resultaat te komen.
Voor de Vuurtoren in Leeuwenborg stapelen kleuters zelf ingerichte kamers tot een flatgebouw.

Bovenstaande afbeeldingen: kleuters bouwen monsters.

- onderwerpen: motoriek, ruimtelijk- en technisch inzicht, ontwikkelen van
fantasie en creativiteit
- workshop kan worden gecombineerd met, poëzie, natuur (beestjes)

Bovenstaande afbeeldingen: thema Kinderboekenweek.

Afbeeldingen onder en boven: kleuters bouwen samen een flatgebouw.

Onderstaande afbeeldingen: Zomerstadfestival Groningen 2017.Bekijk dit filmpje:
https://youtu.be/m0uQIgifH5I
Doelgroep: PO-onderbouwleerlingen.
Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: tot 20 per workshop.
Tijdsduur: 1 uur.
Materiaalkosten: Vouwstenen, gekleurd papier, verf.

In ontwikkeling: bouw je eigen pop-up
expositie
Waar zo’n 2000 jaren lang protesten werden ge-uit op muren
weten jongeren zich tegenwoordig uitstekend te profileren via het
Internet en sociale media. Beter misschien, maar toch belangrijk
om eens te ervaren, hoe je maatschappijkritische gedachten of je
emoties kunt uiten en exposeren op een fysieke, kartonnen muur.
De muur bestaat uit opvouwbare, losse elementen en kan worden
verplaatst naar een openbare ruimte zoals een een bibliotheek.
Met QR-codes op die muur kunnen verbanden worden gelegd met
items op Internet. Zo ontstaat een mooie ‘cross-over’ tussen fysieke en digitale (protest)media.
Het kartonnen pop-upsysteem (FoldingBlox) is ook geschikt om
profielwerkstukken of geschiedeniswerkstukken op te exposeren of
voor het maken van het decor voor de musical in groep 8.
Bekijk de werking van dit systeem op het timelapsfilmpje:

Als ontwerper van kartonnen producten heeft Egbert Pikkemaat
dit Pop-upsysteem ontwikkeld in eigen studio: ‘de FoldingBlox’.

https://youtu.be/2iwSknK99y0
-onderwerpen: grafisch ontwerpen, schilderen, gemengde technieken, emotie
uitdrukken
-workshop kan worden gecombineerd met ‘verantwoord burgerschap’ en maatschappijleer, workshop grafitti, workshop streetart, geschiedenis (bijv. Berlijnse-muur), cultureel-erfgoed (bijv. kartonindustrie Oost-Groningen), workshop
muurschilderen, het maken van een schoolbreed kunstwerk

Pink Floyd: The Wall.

Vanaf hier - Mariënburgkapel Nijmegen - gaat deze
pop-upexpositie reizen langs diverse locaties in Nederland.

Resultaat grafittiworkshop in oud
schoolgebouw Vinkhuizen (Gr.).

Doelgroep: PO-leerlingen groepen 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 en VO-scholieren.
Zeer geschikt als schoolbreed project. Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
Aantal leerlingen: tot 30 per workshop.
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur.
Extra organisatie: voor de presentatie is een grote ruimte nodig.
Extra kosten: aanschaf FoldingBlox.
Materiaalkosten: Vouwstenen, gekleurd papier, karton, verf.
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De eerste toepassing was het exposeren van een familieverhaal,
beschreven in gevonden brieven, dat zich afspeelt in de WO II.

