VerderKijken
DoorDenken

M

Verkade, Kees
De ontmoeting

Sculptuur (ca. 180 cm hoog, in een cirkel van 200 cm) – brons, molensteen - 1978
Kunstwerk in de openbare ruimte – Veghel
Nodig: papier, potloden, fototoestel

ROUTINE: BEGINNING–MIDDLE–END

1. 5x2

CREATIEVE VERWERKING

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

Schrijf in tweetallen een dialoog (een gesprek) tussen deze mensen

y

Schrijf 5 dingen op die je ziet.

van ongeveer drie zinnen per persoon. Geef bij jouw dialoog aan

y

Kijk nog eens 30 seconden stil.

welk gevoel hierbij hoort. Maak van de dialoog een kort toneelstukje

y

Schrijf nu 5 andere dingen op.

dat jullie eventueel presenteren aan de klas. Gebruik eventueel extra
voorwerpen of kledingstukken. Maak een foto van jullie ‘ontmoeting’.

De leerkracht verdeelt ‘Begin’, ‘Midden’ en ‘Einde’ over groepjes
en vertelt de opdracht zoals hieronder beschreven.

2. BEGINNING
y	
Als dit kunstwerk het begin van een verhaal is, wat zou dan
misschien hierna kunnen gebeuren? Schrijf dit kort op.
y

Wat voor geluiden hoor je in het verhaal?

3. MIDDLE
y	
Wat denk je dat op het moment van de foto gebeurt? Schrijf
dit kort op.
y

Wat voor soort gevoel vind je daarbij passen?

4. END
y	
Als dit kunstwerk het einde van een verhaal is, wat zou dan
misschien hiervoor gebeurd kunnen zijn? Schrijf dit kort op.
y	
Wat voor geluiden zou je kunnen horen in dit verhaal, denk je?

Fotografie: Wim Roefs

Het kunstwerk staat voor het ontmoeten in het Veghelse winkel-

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de

centrum. De plek waar het staat heet ‘Molenwieken’. Dit kunstwerk

gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.

is gemaakt door Kees Verkade (1941). Hij let vooral op beweging en
gevoelens bij de beelden die hij maakt.

Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een promotiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.
Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar

5.STEP INSIDE – DO
y	
Wat zouden de figuren tegen elkaar kunnen zeggen, denk je?

gesteld. Dit initiatief zorgt voor binding en ontmoeting tussen de drie gemeenten en wordt
door de gemeente ondersteund.

Bespreek dit in tweetallen.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

