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Gubbels, Klaas

De ketel van Sint-Oedenrode

Sculptuur – cortenstaal – 1997
Kunstwerk in de openbare ruimte – Sint-Oedenrode
Nodig: papier, potloden, koffiekannen

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER
1. SEE

5. HEADLINES

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y

y

Wat zie je?

Wat voor titel vind je goed passen bij dit kunstwerk?

De leerkracht schrijft een aantal verschillende titels op.
De leerkracht schrijft dit op.

CREATIEVE VERWERKING
2. THINK
y

Als je naar dit kunstwerk kijkt, wat denk je dan?

Zet allemaal verschillende koffiekannen op een tafel en maak hier
tekeningen van: een boze, een vrolijke, een verdrietige...Welke
kleuren hebben ze? Hoe ziet de vorm er uit? Plak ze vervolgens

De leerkracht schrijft de ideeën op.
y

achter elkaar. Een optocht van unieke koffiekannen!

Wat als ik zou zeggen dat het een kan voor drinken is?

y	
Wat zou erin kunnen zitten, denk je? Wat zie je waardoor je dat
zegt?

3. WONDER
y

Wat zou je nog willen weten over dit kunstwerk?

4. COLOUR
y	
Als dit kunstwerk een kleur zou krijgen, welke kleur zou je dan
het beste vinden passen? Kun je uitleggen waarom?

Klaas Gubbels (1934) is een Nederlands kunstenaar. Hij is het meest
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bekend met zijn werk van tafels, stoelen en koffiekannen. Waar zou
je aan kunnen denken bij ‘een rustpunt in een park’? Een kopje
koffie, dacht de kunstenaar! In 1997 kwam de ‘Ketel van Sint-Oe-

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

denrode’ in het park Kienehoef. Het kunstwerk is speciaal voor deze

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

plek gemaakt. Gubbels heeft al met veel verschillende materialen en
op veel verschillende manieren ‘kunstwerkkoffiekannen’ gemaakt.

Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een pro-

Iedere koffiekan ziet er anders uit. Heel groot of heel klein, net echt

motiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.

of juist een beetje gek. In felle kleuren of in zwart/wit. Sommige

Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar

koffiekannen lijken blij, andere zien er wat verdrietig uit. Het lijkt of

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

de kunstenaar laat zien hoe hij zich voelt tijdens het maken.

door de gemeente ondersteund.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

