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Colen, Karin

Monument voor de eerste kus
Sculptuur – brons – 1983
Kunstwerk in de openbare ruimte – Schijndel
Nodig: papier, potloden

ROUTINE: 3-2-1 BRIDGE
1. 3-2

CREATIEVE VERWERKING

y

Aan welke drie woorden denk je meteen als je deze foto ziet?

Zoek op Youtube een filmpje over ‘bronsgieten’ en bekijk dit.

Schrijf dit voor jezelf op.

Welk voorwerp zou jij graag in brons willen gieten? Op welke plek

Welke twee vragen komen als eerste in je op? Schrijf dit op.

zou jij dit voorwerp willen plaatsen? Waarom daar? Maak hier, net

y

als de kunstenaar, een tekening (ontwerp) van.

2. SEE
y	
Noem in tweetallen zoveel mogelijk dingen die je kunt zien
binnen een minuut.

3. STEP INSIDE
y	
Stel je voor dat jij in deze schoenen zou staan. Wat zou je dan
aan het doen kunnen zijn?
y

Wat zou je, denk je, kunnen zeggen?

Het monument bestaat uit twee bronzen jongens- en twee bronzen
meisjesschoenen. In 1983 werd dit kunstwerk geplaatst in een
stil hoekje tegen een muurtje van de muziekschool bij De Kluis
aan de Steeg. Karin Colen zegt dat ‘dat echt zo’n plaats is waar
jongens en meisjes voor het eerst iemand kussen.’ De kunstenares studeerde monumentale vormgeving en kreeg als opdracht
van haar school: ‘Ontwerp een monument’. Op school vonden
ze haar ontwerp een mooi idee. Ze is toen met het idee naar de
burgemeester van Schijndel gegaan om te kijken of het ook echt

Fotografie: Wim Roefs

geplaatst kon worden. De burgemeester vond het ook een leuk
idee. Het kunstwerk is vooral bedoeld om ’s avonds de aandacht
te trekken. Daarom wordt er ook een lichtspotje op gericht. Sinds

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

2013 staat het op het bordes van het gemeentehuis.

gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.
Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een pro-

4. 3-2
y

Herhaal 3-2 (de eerste twee vragen) nu je nieuwe informatie hebt.

motiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.
Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar
gesteld. Dit initiatief zorgt voor binding en ontmoeting tussen de drie gemeenten en wordt

5. BRIDGE

door de gemeente ondersteund.

y	
Welke verschillen zijn er in de woorden die je hebt opgeschreven voor en na de informatie?

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

