BK-Nieuwsbrief SvJT zomer & start 2016-2017
Beste leerling, ouder/verzorger en andere lezer,
Het bruist bij de School voor Jong Talent BK-afdeling! Er is ontzettend veel
gebeurd afgelopen jaar en er staat weer een prachtig programma te wachten
voor een nieuw, inspirerend en feestelijk schooljaar. In deze informatieve
nieuwsbrief (ahum… nieuwsBOEK) breng ik jullie op de hoogte in de zwarte
tekst wat er komen gaat, in de blauwe tekst wat er sinds de vorige nieuwsbrief
(winter/kerst 2015) allemaal is te vertellen en in de rode tekst algemene
informatie.
Er zal elk seizoen een nieuwe BK-Nieuwsbrief verschijnen waarvan ook een
digitale versie op de websites te vinden is. Zorg ervoor dat u deze updates in de
gaten houdt.
Als er vragen zijn of u wilt mij persoonlijk spreken dan kunt u mailen voor een
afspraak. Ik ben iedere dinsdagochtend aanwezig op het Koninklijk
Conservatorium van 9:00 uur tot 12:00 uur. Op alle andere dagen ben ik op de
Koninklijke Academie te vinden.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!
Vergeet niet de links aan te klikken voor nóg meer tekst, beeld én film!

Zanne Zwart
Hoofd, coördinator en docent Voortrajecten KABK
z.zwart@kabk.nl
voortraject@kabk.nl
z.zwart@koncon.nl

https://www.kabk.nl/opleidingen/voortrajecten/school-voor-jong-talent

www.svjt.nl
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Excursie naar Tilburg: zaterdag 27 augustus
We starten de eerste zaterdag van het schooljaar met een bijzondere excursie naar museum De Pont
en het TextielMuseum in Tilburg. Alle leerlingen ontvangen separaat de benodigde praktische
informatie over deze dag.
Docent Tim Breukers is dan volop bezig met de voorbereidingen en inrichting van zijn tentoonstelling
in Museum De Pont die hij samen met de Zweedse kunstenaar Andreas Arndt heeft en welke op 3
september geopend zal worden. Tim zal ons een kijkje in de keuken geven van het opbouwen van
een expositie en wat daarbij komt kijken. Hij verblijft vanwege een artist in residence tot eind 2016 in
Seoel (Zuid-Korea), maar vliegt speciaal voor deze expositie terug naar Nederland.
In Museum De Pont is ook een tentoonstelling van Joep van Lieshout te zien.
We zullen daarna een bezoek brengen aan het TextielMuseum waar onder andere exposities over
Pop Art en Dutch Design te zien zijn.
Meer over Museum De Pont: http://www.depont.nl/te-zien/
Over de tentoonstelling van Tim en Andreas: http://www.depont.nl/tentoonstellingen/nu-enlater/detail/pers/tim-breukers/
Het TextielMuseum: http://www.textielmuseum.nl/nl/

Titaantjes
In het voorjaar van 2015 werd de 8-delige jeugd documentatie serie Titaantjes bij de VPRO
uitgezonden. In deze serie zagen we een aantal jonge, bevlogen kunstenaars die thuis en op school
werden gevolgd op de momenten dat ze creëerden, maar ook dat ze oog in oog kwamen te staan
met hun allergrootste idool. Drie van deze acht documentaires gingen over SvJT-leerlingen. En er is
een nieuwe serie gemaakt! Vanaf 4 september worden elke week om 9:35 uur bij NPO Zapp de
nieuwe afleveringen uitgezonden en ook in deze reeks is een SvJT leerling gevolgd: Dante. Afgelopen
schooljaar zijn er filmopnames gemaakt en het resultaat is te zien op zondag 18 september!
“Dante Kedde (12 jaar): schilderes uit Delft
Inmiddels 13 jaar, besteedt ze elk vrij uurtje van de dag aan haar tekeningen, dromerig, magisch, en
vaak met een transformatie of vrouwenlichaam als onderwerp.
Door zichzelf als meisje te tekenen, wordt ze op papier precies datgene wat ze eigenlijk al is; geboren
als jongetje, maar voor haar gevoel altijd al een meisje. In het echte leven moet ze echter nog een
aantal jaar wachten voordat ze echt kan transformeren en daar wordt ze soms erg verdrietig en
jaloers van. Tekenen helpt dan een hoop.
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In deze aflevering ontmoet Dante kunstenares Ans Markus, op wie ze
eigenlijk meer blijkt te lijken dan ze in eerste instantie dacht. Ans helpt
haar met wat Dante het aller moeilijkst vindt: het tekenen van een
perfect oog. “
Zie de eerste reeks Titaantjes terug op:
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/sterre.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/yana.html
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/rodriquez.html
Informatie over de tweede reeks:
http://www.vpro.nl/jeugd/programmas/titaantjes/titaantjes-2016.html

Jubileumjaar SvJT = 60 !
Geheel schooljaar 2016-2017 zal in het teken staan van het jubileum van de school: 60 jaar bestaan
de afdelingen dans en muziek, de afdeling BK wordt 15. Er zijn allerlei activiteiten rondom dit
jubileum gepland met diverse hoogtepunten. Er zal een Facebookpagina gemaakt worden boordevol
informatie, hierover later meer.
Voor de afdeling BK zal het volledig eerste trimester in het teken staan van het maken van een
reizende, overal inzetbare multidisciplinaire voorstelling waarin alle topkwaliteiten naar voren
komen in een feestelijke omlijsting. Een korte, krachtige voorstelling/performance met film en live
performance van 6 leerlingen (twee dans, twee muziek en twee BK) die op diverse locaties
opgevoerd zal worden.
Tijdens de BK-lessen tot de kerst wordt er gewerkt aan alles op en rond het creëren van de film, het
projectiescherm, de live-performance en alles wat hierbij komt kijken. Tijdens de zaterdag lessen
wordt er samengevat wat er die week is ontwikkeld en wordt er toegegroeid naar een theatrale
performance waarin een film wordt getoond in een zelfontworpen constructie waarbij zes (twee
dans, twee muziek en twee beeldende kunst) leerlingen live aanwezig zijn. Het zal een feestelijke
stoet worden, een optocht, langs alles wat te maken heeft met de school. Speciaal voor dit grote
project is een regisseur aangetrokken, Aike Dirkzwager, is de productie in handen van Rosita Wouda
en wordt er door Celia Swart een compositie gemaakt. Met ondersteuning van Kasper van der Horst
voor het maken van de film is er een BK-jubileumvoorstelling groep die samenwerkt met de
docenten. Nieuwsgierig geworden naar de inspiratiebron voor deze voorstelling, kijk naar William
Kentridge en zijn “More Sweetly Play The Dance” en naar de Oscar winnende animatie van Michael
Dudok de Witt “Father and Daughter”:
https://www.youtube.com/watch?v=2-n5Kvw9v4A
https://www.youtube.com/watch?v=usRRDQwOn7g

Mini open dag zaterdag 8 oktober
Op zaterdag 8 oktober zal van 15:00 tot 17:00 uur in het Auditorium van de KABK een speciale
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden georganiseerd voor alle leerlingen van de diverse
voortrajecten en voor geïnteresseerden zoals familie, vrienden en toekomstige studenten.
Iedereen is welkom om tijdens deze voorlichting te luisteren en kijken naar afgevaardigden van alle
bachelor studierichtingen van de KABK die vertellen over hun afdeling. Ze vertellen wat het inhoudt,
wat je zou kunnen worden en welke toelatingseisen er gelden. De diverse afdelingen zijn Beeldende
Kunst, Fotografie, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Textiel en Mode,
ArtScience en Interactive/Media/Design. Na afloop van alle presentaties is er de mogelijkheid om
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vragen te stellen en contact te leggen tijdens een informele borrel. Vanwege het grote aandeel aan
buitenlandse studenten binnen de voortrajecten zullen de presentaties in het Engels zijn.

Belangrijke data 2016-2017
Dag
Maandag 22 augustus

Tijd
10:15 – 14:00 uur

Woensdag 24 augustus

BK-les

Zaterdag 27 augustus
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
Maandag 5 september
Maandag 12 september
Do 22 t/m zo 25 september
Vrijdag 30 september
Zaterdag 8 oktober

9:00-18:00 uur

Maandag 17 t/m zondag 23
oktober
Zaterdag 29 oktober
Woensdag 2 t/m zondag 6
november
Maandag 7 november
Dinsdag 15 november

Hele dag
17:30 uur
20:00-21:00 uur
29:00-23:00 uur
15:00 – 17:00 uur +
borrel

19:00-04:00 uur

12:00-14:00 uur

Vrijdag 2 december
19:00-23:00 uur
Maandag 5 december
Dinsdag 20 december

Woensdag 21 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Zaterdag 24 december t/m
zondag 8 januari
Dinsdag 10 januari
Maandag 23 t/m vrijdag 27
januari
Woensdag 25 januari
Zaterdag 28 januari
Maandag 31 januari
Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari

Inrichten v.a. 8:00
Beoordelen v.a.
10:00 uur
Opruimen v.a. 18:00
17:00-19:00 uur
BK-les v.a. 16:30 uur
avond
v.a. 10:00 uur

Wat
Opening schooljaar op KC + startvergadering
docenten BK op KC
Start lessen op KABK- inrichten Atelier
Klas 4 + Leo excursie Rome t/m maandag 29 augustus
Excursie bezoek Tilburg De Pont opbouw expo Tim
TIP: Haags Uitfestival- http://www.haagsuitfestival.nl
TIP: Haags Uitfestival- http://www.haagsuitfestival.nl
KABK medewerkers BBQ
Informatieavond op KC voor ouders BK
TIP: Todaysartfestival – www.todaysart.nl
Tip: Hoogtij # 46
Mini-open dag: Informatie en voorlichting over de
studierichtingen in het Auditorium KABK- verplichte
aanwezigheid alle BK-leerlingen- alle
geïnteresseerden welkom
Herfstvakantie
Museumnacht Den Haag
TIP: Crossing Border Festival – www.crossingborder.nl
1e vrije dag SvJT
Tussenbeoordelingsvergadering- resultaten worden
gemaild
2e vrije dag SvJT
TIP: Hoogtij # 47
Sinterklaasviering v.a. 10:30 uur
Kerstbeoordeling + aansluitend
docentenvergadering- Geïnteresseerden kunnen
kijken tussen 15:00 en 18:00 uur.
Expo trimester 1 op KABK
Sinterkerstviering
Gala heel SvJT
Eigenwerkjesochtend en kerstlunch docenten op KC
Kerstvakantie

avond
12:30-18:00 uur

Tafeltjesavond op KC
Projectweek OB

9:00-19:00 uur
Hele dag

Excursie met kunstplannen samen
Open Dag KABK + KC
Vrije dag SvJT
Jubileumvoorstelling Zuiderstrandtheater
3e vrije dag SvJT
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Maandag 27 t/m zondag 5
maart
Maandag 13 maart t/m
vrijdag 17 maart
Maandag 20 maart

12:30 – 18:00 uur

Projectweek OB + BB

12:00 – 14:00 uur

Vrijdag 31 maart

17:00-19:00 uur

Tussenbeoordelingsvergadering – resultaten worden
gemaild.
Trimesterexpo #2
TIP: Rewirefestival t/m zondag 2 april
Goede vrijdag + Paasvrij

Vrijdag 14 april t/m maandag
17 april
Dinsdag18 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april
Zaterdag 22 april
Maandag 24 aprilt/m zondag
30 april
Vrijdag 5 mei
Woensdag 24 mei
Donderdag 25 mei +
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Woensdag 31 mei

Donderdag 1 juni
Zondag 4 + maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli

Donderdag 6 juli

Voorjaarsvakantie

10:00 uur
10:00-21:00 uur
v.a. 14:00 uur

Bevrijdingsdag
4e vrije dag SvJT
Hemelvaart

8:00 uur opbouw10:00 uur start
beoordeling
Hele dag

17:00-19:00 uur
14:30 uur
12:00
15:00
19:00
12:00 uur
16:00 uur

Maandag 10 juli
Maandag 21 augustus

Opbouw eindexamenleerlingen eindexamenexpositie
Eindbeoordeling examenleerlingen
Opening eindexamenexpositie
eindexamenexpositie
Opruimen eindexpositie
Meivakantie

v.a. 10:00 uur

Toelatingsdag Voorbereidend Jaar + SvJT op KABK
Eindbeoordeling + taken uitdelen + vergadering
docenten
Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT
Pinksteren
5e vrije dag SvJT
Expo trimester 3 op KABK
ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en
opruimen- alles naar huis of weg.
Lunch docenten SvJT
Eindvoorstelling dansvakopleiding
Diplomauitreiking
ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): Bezoek
eindexamenexpositie Takenbeoordeling +
eindvergadering docenten
Start zomervakantie + Staatsexamens
Opening schooljaar op KC + startvergadering
docenten BK op KC

Alumni nieuws:
In de afgelopen 15 jaar zijn er veel BK-leerlingen die na hun examen naar een kunstacademie zijn
gegaan en die nu in de beroepswereld van de kunsten actief zijn. Ik ga geen opsomming maken van
alle afgestudeerden, maar wil er graag zomaar, onwillekeurig, een paar noemen. Zodat je kan lezen
en zien op hun websites hoe het met ze gaat, wat ze doen en waar je ze kan ontmoeten. Omdat wij
ontzettend trots zijn op al onze jonge kunstenaars en vormgevers.
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Sarah Lauwaert is afgelopen juli 2016 zeer succesvol afgestudeerd KABK met een
spetterende collectie die letterlijk en figuurlijk knalde van kleur. Met een volwassen concept
over deze maatschappij zette ze een duidelijk beeldend verhaal neer:
https://nl-nl.facebook.com/slauwaert
http://www.kabk.nl/graduationfestival2016/departments/ba/textile-fashion/sarah-lauwaert.html
http://www.sarahlauwaert.com/



Lieve van de Beek heeft in 2010 eindexamen gedaan aan de SvJT
en is na een jaar aan de Artez Hogeschool van de Kunsten terug
naar de randstad verhuisd en in 2015 afgestudeerd aan de Willem
de Kooning Academie in Rotterdam. Ze is net haar eigen bedrijf
begonnen: Lieve van de Beek Costume designer & Creative
consultant.
http://lievebeek.wixsite.com/lievevandebeek
https://www.facebook.com/lieve.vandebeek
 Jasper van Blokland heeft in 2011 examen gedaan en is naar de
KABK gegaan om Grafisch Ontwerpen te studeren. Na een paar
jaar heeft hij besloten om over te stappen en is aangenomen bij
St Joost in Breda. Daar is hij afgelopen juli 2016 afgestudeerd. Hij
heeft me over zijn plan verteld en gaat een masteropleiding bij
deze kunstacademie volgen en zijn grote wens is…. Lesgeven!
Dus wie weet zien we hem over een paar jaar terug.
https://nl-nl.facebook.com/people/Jasper-van-Blokland/634958345
 Felix Mollinga heeft in 2014 examen
gedaan en is naar de Design Academy
in Eindhoven gegaan. Tot mijn grote
deugd ontving ik een kaartje thuis van
hem met de mededeling dat hij voor
een half jaar ter uitwisseling aan de
kunstacademie in Singapore studeert.
Geheel geschreven op een ansichtkaart
met een ontwerp van hem zelf:
Hij schrijft later in een brief:
Hallo Zanne!
Wat leuk om van je terug te horen; inmiddels zit ik al in Singapore. Hoewel ik je een week geleden al
wilde terugemailen was dat er in de hectiek van verhuizen en Singapore ontdekken nog niet van
gekomen.
Inmiddels voelt Singapore al een beetje bekend, maar qua massaliteit en intensiteit is het hier toch
wel echt heel anders dan Nederland. En ik heb nog maar een fractie van de stad gezien.
Hopelijk gaat alles goed met iedereen op de Svjt, inmiddels zullen er nog maar weinig mensen zitten
die ik nog ken (behalve de docenten?). Ik ben best benieuwd naar de nieuwsbrief, zou je die ook naar
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mij door kunnen sturen? Als ik tzt weer in Nederland terug ben en een keer ergens exposeer hoor je
het van me.
Lasalle (Waar ik nu op exchange zit; ze noemen zichzelf een college of the arts, maar doen ook
design) heeft behalve bachelors ook een driejarig diploma degree dat voorafgaat aan de bachelors;
beetje gelijk aan de bovenbouw van de SvJT geloof ik. Waarschijnlijk is Singapore te ver, te duur en te
ingewikkeld te regelen voor een uitwisseling, maar misschien staan ze er wel voor open en zijn er
sponsoren te vinden dus ik noem het toch maar even. Misschien weet je v. Bilsen te overtuigen, zou
potentieel erg gaaf zijn denk ik.
Groetjes uit Singapore en tot horens,
Felix
www.felixmollinga.com
 Guido van der Linden heeft in 2007 examen
gedaan en is naar de KABK gegaan waar hij in
2011 afstudeerde. Afgelopen jaren is hij vaak
als (inval)docent verbonden geweest aan
zowel de SvJT als de kunstplannen. Hij werkt
op verschillende plekken voor de KABK,
zoals als werkplaats assistent bij metaal
en hout. Dit schooljaar start hij als
docent bij de kunstplannen en geeft les
in de metaal, hout en keramiek
werkplaatsen.
http://www.guidovanderlinden.com/
 Malou Fool heeft examen gedaan in 2007 en is naar de Willem de
Kooning in Rotterdam gegaan voor de richting Fashion Design waar ze is afgestudeerd in
2011. Ze heeft al een hele lijst aan prijzen op haar naam staan, zoals voor de beste outfits die
werden gedragen door de gastvrouwen en gastheren namens Nederland op de
Wereldtentoonstelling in Shanghai. Ze ontwerpt tassen, schoenen en daarmee complete
outfits die ook door diverse bekende Nederlanders gedragen worden. Bekijk het op:
http://www.mcfool.com/index.html en https://nl-nl.facebook.com/malou.fool
Artikel uit 2013 met interview over haar herencollectie:
http://www.fashionscene.nl/bfrinterviews/2318/interview-heren-modeontwerper-mcfool-by-maloufool



Brigitte Louter heeft examen gedaan in 2014 en is
doorgegaan op de KABK in de richting Beeldende
Kunst. Afgelopen juli heeft ze een wedstrijd van de
Raad van Cultuur gewonnen. Op de website van de
KABK staat het nieuws:

Brigitte Louter wins art commission by the Council for Culture.
For the second year in a row the Council for Culture invited students from the departments of Graphic
Design, Fine Arts and Photography to present their proposals for an art work for their main council
room. Part of the assignment was to take into account the specifics of the space and work of the
Council. The jury was composed of employees of the council, namely Renske van der Zee and Nancy
Remmerswaal, external expert, artist Michael Berkhemer and curator Nanda Janssen. In their report
the jury commented on the high quality and wide variety of all presentations. Selected nominees
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were: Rafael Vasilyev, Sam Andrea and winner Brigitte Louter. Their final decision was guided by the
feasibility of the presented concept.The work will be installed by the end of July 2016. The winner
receives 500 euros and working budget.
Brigitte Louter about her project:
I was inspired by a flipoverboard in the corner of the meetingspace, as a tool that is used for
brainstormsessions, presentations and making sense of things. I will use flipover papers to make a
series of drawings that are based on graphs and diagrams, normally used to explain a thing or two
and to make sense of the world. The drawings will reflect on the meetingspace and the processes in it,
for example, by visualising the quality of the conversations in the room during a meeting or through a
coffee flow chart.
The data for the drawings are collected from my memories of the 1st of March and the 24th of May.
This means the content of the drawings will be highly speculative and subjective, in contrast to the
objective and factual nature you would expect of the drawings from a distance.
The way these drawings attempt to make sense of the room and play with objectivity and subjectivity
connect with dicussions that are relevant for the council for culture in their task to give reasonable
advices. For example, to assess applications they look at criteria such as quality. But how can one
objectively judge quality, and would a fancy chart ever be able to catch the essence of this value?

HET AFGELOPEN HALF JAAR….
All you can art- De Kunsthal als Atelier in de zomervakantie
In een voorgaande nieuwsbrief
van de SvJT werd geschreven over
de All You Can Art Summerschool.
Een zomerschool waarbij
talentvolle jongeren met lef en
ambitie onder begeleiding en
training door gerenommeerde
kunstenaars zouden gaan werken.
Hiervoor was een strenge selectie
met diverse toelatingsrondes
waaruit slechts 30 jongeren tussen
de 14 en 24 jaar uitgekozen
werden. Robin van der Haak was
toegelaten na een spannende
toelatingsdag in de Kunsthal
Rotterdam tot deze bijzondere
zomerworkshops gegeven door
diverse vooraanstaande kunstenaars in de Kunsthal zelf onder begeleiding van David Bade en Tirzo
Martha. Zij werkten onder meer toe naar een praalwagen voor het Zomercarnaval. Foto’s, tekst en
uitleg over de afgelopen maanden is te vinden op de website: http://www.kunsthal.nl/nl/plan-jebezoek/activiteiten/summerschool/
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Helaas lukte het Robin uiteindelijk niet om deel te nemen
vanwege de Staatsexamens die hij moest afleggen en alle drukte
van het creëren en leren daar omheen. Maar Eileen van Dam
was ook toegelaten, zij zal dit schooljaar als nieuwe SvJT-leerling
starten in klas 4. Zij heeft de hele zomer workshops gevolgd en
gewerkt met resultaten waar je als toeschouwer heel blij van
wordt.
Het IBB (Instituto Buena Bista) is een in 2006 opgericht centrum
voor contemporaine kunst op Curaçao, onder leiding van
kunstenaars David Bade en Tirzo Martha. Het is een
vooropleidingsinstituut en plek voor hedendaagse kunst die jonge
talenten op het eiland scout, begeleidt en voorbereidt op de
juiste vervolgopleiding in het creatieve veld. Een vergelijking met
de voortrajecten van de KABK waar de SvJT onderdeel van is, is
snel gemaakt. Het IBB is op Curaçao gelokaliseerd op het terrein
van de actieve psychiatrische instelling Klinika Capriles, en
patiënten, leerlingen, amateurs en kunstenaars begeven zich onder elkaar, zodat er incidenteel en
gepland wordt samengewerkt. Het IBB faciliteert ook “artist in residence” ateliers waarbij
Nederlandse en internationale gastkunstenaars lesgeven aan de jongeren, hun eigen projecten
uitvoeren en altijd als voorwaarde een werk (ontstaan op het eiland) achterlaten voor de veelzijdige
collectie van IBB.
Om het 10-jarig bestaan te vieren verplaatst het IBB deze zomer van Curaçao naar de Kunsthal
Rotterdam. In de setting van een tentoonstelling met (hedendaagse) kunst uit Curaçao en uit de
collectie van het Curaçaos Museum werken talentvolle jongeren aan hun portfolio en site-specific
projecten. Gerenommeerde Nederlandse en internationale kunstenaars onder wie David Bade, Tirzo
Martha, Maartje Korstanje, Honoré dÓ, Elspeth Diederix, Lydia Schouten en Ronald Cornelissen
houden atelier in de Kunsthal, ontwikkelen nieuw werk, geven les of restaureren bestaand werk.
Onderdeel van het programma zijn ‘extra murors’/’outgoing’ projecten, waarmee de studenten
ervaring opdoen met het werken op specifieke locaties, evenals kunstgeschiedenis- en cultuurbeschouwingslessen en deelname aan het Zomercarnaval. ‘All you can Art’ is een vervolg op projecten
waarin de Kunsthal nieuwe vormen van presentatie onderzoekt en publieksparticipatie stimuleert.
Eerdere projecten waren ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ en ‘Kunsthal MaakMee’.

Kunstbende
Op zaterdag 18 juni was de landelijke finale van de Kunstbende 2016.
In de eerste ronde in Rotterdam hadden verschillende leerlingen meegedaan en zich allemaal
geplaatst voor de halve finale van deze provincie, gehouden in het Haags Popcentrum in Den Haag op
23 april. De winnaars van deze dag werden meegenomen in een coachingstraject en kregen diverse
workshops aangeboden door professionals om hun act/kunstwerk klaar te maken voor die landelijke
finale in TivoliVredenburg Utrecht. De winnaars van Zuid-Holland die in de finale streden tegen de
rest van de provinciewinnaars uit Nederland van onze school waren
 Marijn & Savannah in de categorie expo
 Robin in de categorie theater
 Janneke in de categorie Fashion
Er konden spectaculaire prijzen gewonnen worden en ik heb samen met alle andere supporters die
mee waren gekomen gezien dat zij het fantastisch gedaan hebben. De allround performance van
Robin met door hem zelf gemaakte film, live dansact, poëzie en muziek was een vreemde eend in de
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bijt tussen de reguliere vormen van theater in deze categorie. Helaas kon de jury hem geen prijs
toekennen.
Feest was er bij de categorie Expo omdat Marijn & Savannah de 3e prijs in de wacht sleepten.
Janneke werd zeer terecht 2e met haar mooi gemaakte collectie vol humor. Zij heeft van diverse
absorberende materialen (denk aan sponzen en dweiltjes) een collectie regenjassen gemaakt.
Gefeliciteerd allemaal! En voor alle SvJT-leerlingen: doe volgend jaar mee!
De categorieën zijn dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en theater.
Alles over Kunstbende: http://www.kunstbende.nl/
Volg ze op Facebook: https://www.facebook.com/kunstbende Er
zijn het hele jaar door activiteiten en workshops voor iedereen!
Show Janneke:
https://www.youtube.com/watch?v=PVBqhZMmpDw
Wat foto-impressies van onze leerlingen in de finale:

Excursie donderdag 9 juni – Verbeke Foundation
Donderdag 9 juni zijn we met alle leerlingen van het Voorbereidend Jaar en de School voor Jong
Talent naar Verbeke Foundation in Kemzeke (Stekene) nabij Antwerpen geweest voor een bezoek
aan de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstelling “Bewogen Beweging” van (onze Haagse) Theo
Jansen en Zoro Feigl. Beide kunstenaars hebben een sterke interesse in kinetische (bewegende)
installaties. Theo staat bekend om zijn strandbeesten:
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Website Theo: http://www.strandbeest.com/
Website Zoro: http://www.zorofeigl.nl/
Website Verbeke: http://www.verbekefoundation.com/
We hebben een rondleiding op en over het terrein en de collectie van Verbeke gekregen. Zoro was
zelf aanwezig en heeft ons verteld over zijn grote bewegende objecten en waar zijn inspiratie
vandaan komt. Speciaal voor ons heeft een medewerker van Verbeke de strandbeesten van Theo
laten wandelen.

We sloten de dag af met een gezamenlijk diner in de Fendertse Hoeve in Fijnaart waar we persoonlijk
werden welkom geheten. Een geslaagde laatste excursie van het jaar.

Eindexamenexpositie:
Van donderdag 21 april tot en met zaterdag 23 april 2016 was de eindexamenexpositie van Robin
van der Haak, Laura van Heeswijk en Mira Verbeeck in de galerie van de KABK. Robin heeft een
filmpje gemaakt van de opbouw: https://youtu.be/TcwB5M8MtS8
Het was een tentoonstelling van hoog niveau en alle drie zijn geslaagd met prachtige cijfers. Er was
een diversiteit aan werk te zien. Er was veel ongeloof en verbazing onder de bezoekers dat dit
tentoongestelde werk van zulke jonge kunstenaars was.
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Laura is aangenomen in Glasgow aan de universiteit en zal daar gaan studeren. Begonnen als
danseres bij de SvJT is zij overgestapt in de tweede klas naar BK. Na het behalen van het Havo
diploma heeft ze haar Vwo glansrijk gehaald en werd de keuze moeilijk tussen Bouwkunde aan de TU
in Delft of naar het buitenland voor een uitdagende studie. Na een strenge toelatingsprocedure is zij
door haar hoge eindcijfergemiddelde toegelaten in Glasgow. Wij wensen Laura heel veel succes en
wie weet komen we met een excursie op bezoek om rondgeleid te worden door deze energieke stad
vol kunst & cultuur.
Mira wil na het behalen van haar Vwo een dubbelstudie gaan doen en zal in januari starten aan de
University College in Amsterdam. Een tweede studie aan een kunstacademie is haar wens en wellicht
zal dat verwezenlijkt kunnen gaan worden door te gaan studeren aan de universiteit Leiden en de
combinatie aan te gaan met de KABK. Want vanaf 2017 zal het mogelijk zijn om twee volwaardige
opleidingen tegelijk te volgen en dus te slagen met twee diploma’s. Het is deze harde werkster op
het lijf geschreven om in de toekomst de uitdaging te zoeken binnen beide instituten.
Robin is deze zomer geslaagd voor zijn Staatsexamen vmbo-tl en zal zijn volledige Havo gaan volgen
bij de SvJT, dus Robin blijft bij ons in de bovenbouw.
Hij heeft diverse kanalen via (social) media waarop je kan volgen wat hij allemaal heeft gedaan en
gemaakt. Vooral zijn films zijn zeer de moeite waard om te bekijken, met name omdat Robin zijn
zinnen heeft gezet op het behalen van zijn Havo zodat hij toelating kan gaan doen bij de
Filmacademie. Zie:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=966215830162842&id=100003233026841
Merel van Bochove heeft in 2015 haar vmbo-tl behaald en toen
een spetterende eindexamententoonstelling (met Merel van
Erpers Roijaards) laten zien op de KABK. Afgelopen jaar heeft zij
via een contractconstructie een jaar Havo gevolgd en deed dus
niet mee met de eindexamenexpositie van 2016. Zij heeft
toelating gedaan eind mei en is aangenomen en zal dit
schooljaar starten in het Hbo Beeldende Kunst op de KABK.
Uit de nieuwsbrief van Jan van Bilsen:
Daar doen we het dus voor
Deze week kwam het bericht binnen dat Merel van Bochove is aangenomen op de KABK. Dit is
fantastisch nieuws voor haar, maar ook voor ons. We hebben als school er behoorlijk aan moeten
trekken en we weten ook dat Merel het niet altijd gemakkelijk heeft gehad. Des te mooier is het om
dan nu uiteindelijk te constateren dat het haar toch gelukt is om haar droom te verwezenlijken:
aangenomen worden op de kunstacademie. Merel is een mooi voorbeeld van waar we als school voor
willen zijn: getalenteerde leerlingen door middel van maatwerk op hun plek krijgen. Als we het over
het “excellentieprofiel” van de school hebben, dan hebben we het vooral over de Merels, en daar zijn
er meer van.

Rewire workshop, openingsconcert Rewire festival en V.I.P. pizza
Op vrijdag 1 april (geen grap!) hadden we een prachtig programma met alle BK-leerlingen. Van 17:00
tot 19:00 uur was op de KABK de trimesterexpo#2 te zien in de hallen van de Bleijenburg. Onder het
genot van een hapje en een drankje werden hier diverse werken getoond die het tweede trimester
waren gemaakt.
Na de expositie hebben we met zijn allen pizza gegeten bij de V.I.P. om met een volle maag in alle
rust te kunnen genieten van het volgende programmaonderdeel: het openingsconcert van het
Rewire festival in de Grote Kerk.
Rewire is een jaarlijks internationaal festival voor avontuurlijke, experimentele muziek. In het brede
programma komen onder andere hedendaagse elektronische muziek, neo-klassiek, nieuwe jazz,
experimentele pop, geluidskunst en multidisciplinaire samenwerkingen aan bod. Het programma is
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van wereldniveau met meer dan 100 concerten, multidisciplinaire performances, interviews,
gesprekken en workshops.
Zie: www.rewirefestival.nl
Impressie van deze dag:
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Kadmium Concours
Op 25 maart, Goede Vrijdag, werd de tentoonstelling geopend van alle deelnemers aan het
Kadmium Concours in Delft. Deze wedstrijd van Kunstencentrum Kadmium voor middelbare
scholieren uit Delft en omstreken had dit jaar als thema ruimte/space, met als subthema
“ontheemd”. Leo, Blees &
Belle, Sterre, Femke en
Dante deden mee en zij
hebben een maand lang
kunnen exposeren in de
galerie van Kadmium aan
het Sint Agathaplein in Delft,
vlak naast Museum
Prinsenhof. Dante kreeg een
eervolle vermelding en
Sterre heeft de 3e prijs
gewonnen!

Enquête afgenomen
Half maart is er een enquête afgenomen onder alle BK-leerlingen met vragen over het BKprogramma onderverdeeld in algemeen, begeleiding, veiligheid en welbevinden. De resultaten en
geplaatste opmerkingen van deze enquête zijn uitvoerig besproken in de visievergadering van de
docenten. In het evalueren van de structuur en de inhoud van het programma wordt hier rekening
mee gehouden en het nieuwe curriculum aangepast en verbeterd. Zo blijft het programma goed
aansluiten bij de visie vanuit de school en de behoefte vanuit de leerlingen.

Exchange Italianen
Van zondag 13 maart tot en met zondag 20 maart waren er 19 leerlingen van onze Italiaanse
partnerschool, Liceo Artistico Statale Bruno Munari in Vittorio Veneto (Venetië), op uitwisseling bij
ons te gast. Een tjokvol programma voor deze leerlingen waarbij ze zoveel mogelijk samen met onze
leerlingen lessen volgden en ondergebracht werden bij diverse gastouders van de school. In deze
week was ook de jaarlijkse gezamenlijke projectweek voor alle onderbouw en bovenbouw BKleerlingen. Dit jaar een mooi programma van maandag tot en met vrijdag van 12:30 tot 18:00 uur in
De Besturing met als afsluiter een tentoonstelling en borrel voor alle leerlingen, docenten, vrienden,
familie en gastouders.
In De Besturing werd de eerste dag gestart als stagedag en werden alle leerlingen verdeeld onder 8
kunstenaars die hier hun atelier hebben. Vele kunstenaars en vormgevers die in De Besturing een
plek hebben zijn alumni van de KABK. Zo kregen de leerlingen een kijkje in de keuken en de visie van
een kunstenaar en gingen ze aan de slag met het experimenteren met diverse materialen binnen het
thema “de volmaakte mislukking”. Vooral de Italiaanse gasten moesten deze eerste dag wennen
omdat zij, bleek later, allen leerlingen waren die de richtingen fotografie en audiovisueel volgden. Zij
waren niet gewend te werken vanuit intuïtie, met diverse materialen, gereedschappen en vooral:
met de handen creëren. Maar ze gingen er helemaal voor en hebben vooral op conceptueel en
experimenteel gebied ontzettend veel geleerd in deze week.
Ze zijn terwijl onze leerlingen in de ochtend reguliere lessen volgden als aparte klas op het KC
geweest voor lessen dans, slagwerk, muziekgeschiedenis en gym. Ook bezochten ze diverse musea in
Den Haag en hebben een foto-opdracht in Scheveningen gedaan. Voor hun komst naar Nederland
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zijn ze een dag in Brussel geweest en ook op de terugweg na de intensieve week bij ons hebben ze in
deze stad nog een dag doorgebracht.
Op zaterdag 19 maart zijn we met alle leerlingen BK en de Italiaanse leerlingen een hele dag naar
Amsterdam gereisd voor een bezoek aan het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. Vooral dit
laatste museum maakte veel indruk op de Italianen omdat zij op school in Veneto in de lessen
kunstgeschiedenis waren voorbereid op de schilderijen van de meesters uit de 17e eeuw.
Er is een film gemaakt met een snel gemonteerde impressie van de uitwisseling door de Italiaanse
leerlingen. Met een vlot muziekje eronder krijg je een goed beeld in 10 minuten wat ze hebben
beleefd. Bekijk de film op: https://youtu.be/TSPU3OcMfQ4
Sinds 2006 is er jaarlijks een uitwisseling met deze school in Veneto. Het ene jaar gaan onze
bovenbouwleerlingen een week naar Italië, vaak in het jaar van de Biënale, en het andere jaar is er
een weder bezoek.
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Etsen groep 7/8
Op dinsdag 9 februari kwamen alle leerlingen dans en muziek uit groep 7 en 8 voor de jaarlijkse
etsles naar de KABK. Ik vind het iedere keer weer een feestje om te zien hoe deze leerlingen na het
krassen van hun tekening aarzelend aan de slag gaan met de inkt. Want dat levert gegarandeerd
vieze handen op, maar ook vrolijke foto’s:
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Open Dag KABK

Uit de Nieuwsbrief van Jan van Bilsen:
Zaterdag 23 januari 2016 was er de open dag op de KABK waar ook dit jaar heel veel mensen op af
kwamen, ruim 4.000. Een compliment aan alle bk-leerlingen die wederom de hele zaterdag aan het
werk waren. Opvallend is de interesse voor de doorstroom van leerlingen vanuit de kidsclub naar de
brugklas van de school zoals dat vorig jaar ook al is gebeurd. De kidsclub ontwikkelt zich daarin tot
een kweekvijver zoals het PI-traject dat doet voor de muziekafdeling. Daarnaast is het ook altijd weer
goed om te constateren dat er ook een aantal avo-collega’s even een kijkje neemt. Tenslotte een
compliment aan Zanne, haar docenten en de leerlingen!
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Excursie Utrecht en Groningen
Op woensdag 20 januari zijn alle BK-leerlingen samen met alle kunstplanleerlingen van
Bonaventuracollege, Rijnlands Lyceum, Segbroek College, Zandvlietcollege op excursie geweest naar
Utrecht en Groningen.
In Utrecht werd de grote groep (3 bussen vol!) gesplitst en ging de helft naar het Centraal Museum
voor de expositie “Licht” en de andere helft naar Museum Speelklok.
Daarna was er gedurende de reis naar het noorden een heerlijke lunch verzorgd in de bus en
kwamen we halverwege de middag aan bij het Groninger Museum waar de tentoonstellingen “David
Bowie is” en “Joris Laarman Lab” te zien waren. Meer dan 300 objecten uit het David Bowie archief
toonden een grote variatie aan werk op, over en van dit multitalent. Dit bezoek kreeg een extra
dimensie omdat Bowie anderhalve week vóór ons bezoek, op 10 januari, was overleden. In de hal van
het museum was een plek ter herdenking ingericht en er kwamen een record aantal bezoekers op
het museum af. Na verlenging van een maand in totaal ruim 200.000.
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Exposities

Het curriculum omvat een vast aantal exposities per jaar waarop iedereen welkom is. Er zijn drie
trimesterexposities en de eindexamententoonstelling. Vaak wordt de gezamenlijke projectweek in
maart afgesloten met een expositie en borrel. Er is werk van leerlingen te zien als zij deelnemen aan
wedstrijden, zoals Kunstbende en het Kadmium Concours.
Maar leerlingen exposeren ook zelf en hebben youtube-kanalen, levendige facebookpagina’s,
instagram en eigen websites.
Kijk eens op:
Marijn: https://marijnbrussel.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G6Fmdp69nsk (filmpje over Kunstbende 2014)
Yana: https://www.youtube.com/channel/UCK5LTSWS5azIQYwHWnI1HIA
Robin: https://robinvanderhaak.org/
Dante: https://www.youtube.com/playlist?list=UUJcasPTlGeMwh09-NyMDS9g
Silke: https://nl.pinterest.com/silkemcvdl/

Expo trimester 1: woensdag 21 december 2016
Expo trimester 2: vrijdag 31 maart 2017
Expo trimester 3: maandag 3 juli 2017
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Impressie trimesterexpo#3:

Ernanda exposeerde afgelopen maart in Hillegom. Helemaal op eigen initiatief georganiseerd. Wij
stimuleren de leerlingen dit te doen en vinden het belangrijk dat er ervaring wordt opgedaan in het
zelfstandig organiseren van het communiceren van je werk.
Uit de nieuwsbrief van Jan van Bilsen: Ernanda Brandt exposeert
Bij het kunstenaarscollectief “De School Hillegom” in het gebouw
aan het Henri Dunantplein 2 te Hillegom wordt een werk van
Ernanda Brandt uit de brugklas geëxposeerd (zie foto) in ieder geval
(en misschien nog langer) tot 18 maart. 'De School Hillegom' bestaat
uit twaalf zelfstandige kunstenaars uit de regio die allemaal hun
eigen werkruimte en specialiteit hebben. Haar vader had gevraagd
of het kunstwerk een poosje op de gang of in een hoekje van ‘De 2
School’ mochten neerzetten, omdat ze het thuis niet kwijt konden,
maar bestuurslid Josée van schuppen vond het de moeite waard en ruimde een mooi plekje voor
haar in de zaal. Meer informatie over ‘De School’ is te vinden op de website
www.deschoolhillegom.nl. (JvB)
Uit de nieuwsbrief van Jan van Bilsen: In de krant
Afgelopen zaterdag stond in het Hillegoms Nieuwsblad een mooi artikel over
de SvJT n.a.v. het verjaardagspartijtje van Ernanda Brandt (bk-brugklas): ik zou
het zeker even doorlezen op:
http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=37454#.Vl7WzGyFOM8

ALGEMENE INFORMATIE:
Curriculum en voortgang
In de eerste maand van het schooljaar zal een verkorte versie van het curriculum op de website gezet
worden. Er zullen begin en einddata opstaan van de opdrachten. Deze studiewijzers zijn bedoeld
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voor zowel de leerlingen, docenten, mentoren als de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers
kunnen de voortgang van hun kind in de gaten houden en steun bieden als blijkt dat er achterstand
is.
Leerlingen die achterlopen bij opdrachten, hun huiswerk herhaaldelijk niet maken, hun spullen
vergeten, te laat komen, spijbelen, niet voldoende resultaat en ontwikkeling laten zien en leerlingen
met andere problemen zullen goed in de gaten worden gehouden. Er zal contact opgenomen worden
met de ouders/verzorgers als daar naar aanleiding van individuele gesprekken met de leerling
aanleiding toe is. Ook wordt de voortgang van de leerling in de gaten gehouden door klassikale
besprekingen van de opdrachten.
Terugkoppeling naar de leerlingen, ouders en mentoren vindt plaats in de vorm van vier
beoordelingsmomenten: een tussenbeoordeling in november en maart en de kerstbeoordeling en
eindbeoordeling. Tijdens een tussenbeoordeling worden er letters toegekend per vak over de
voortgang en zullen de resultaten per mail naar desbetreffende leerling, ouders en mentor worden
verstuurd. Het kerst- en eindrapport zullen cijfers en een toelichting omvatten en worden door mij
aan de leerling overhandigd of per post aan de thuisadressen gestuurd.
Dummy, culturele dummy en persoonlijk archief
De culturele dummy of het persoonlijk archief is erg belangrijk tijdens de opleiding.
Iedere leerling heeft een dummy. In deze dummy worden schetsen gemaakt, tekstjes geschreven,
ideeën geuit op welke manier dan ook, materialen uitgeprobeerd, inspiratiefoto’s bewaard, prints
geplakt van kunstenaars en kunstwerken die bewonderd worden, documentatie/proces-foto’s
geplakt en materiaalstudies gerelateerd aan de opdrachten gedaan. Een dummy is een persoonlijk
boek, een soort dagboek in tekst en beeld. Iedere leerling heeft dan ook altijd zijn/haar dummy bij
zich.
In de eerste klas wordt er begonnen met het bijhouden van een cultureel dagboek: de culturele
dummy. Dat is een lege dummy waarin alleen krantenartikelen, flyers, kaartjes, foto’s, recensies en
zelfgeschreven reacties op culturele bezoeken geplakt worden over van alles wat de leerling
interessant vindt. Projecten, festivals, exposities, concerten, dansvoorstellingen,
theatervoorstellingen, films etc.. Alles wat met cultuur te maken heeft en door de leerling is bezocht
of opgemerkt in de krant komt in dit dagboek te staan. Bij het artikel komt een reactie te staan. Dit
kan kort en bondig zijn door middel van een post-it met één zin, of iets uitgebreider als een
filmrecensie met sterrenwaardering. Elke week worden deze dagboeken klassikaal in de les
besproken en zo leert de leerling zijn/haar horizon te verbreden en te verwoorden wat zijn/haar
mening is. Ook kunnen er tips uitgewisseld worden over niet te missen exposities, voorstellingen,
festivals etc. De docent geeft wekelijks tips voor culturele bezoeken.
Bij de kerst- en zomerbeoordelingen wordt de dummy apart beoordeeld en wordt er gekeken of de
leerling zich ontwikkeld heeft, in de dummy heeft gewerkt en een proces kan laten zien. In alle lessen
wordt er aandacht besteed aan de dummy, maar er wordt ook verwacht dat de leerling naast de
lessen op de KABK ook in zijn/haar dummy werkt.
In de bovenbouw wordt gestart met het bijhouden van een persoonlijk archief. Dit is te vergelijken
met een culturele dummy uit de onderbouw. In dit archief zitten alle culturele bezoeken en
persoonlijke motivaties en interessante beelden die de leerling verzamelt. Tip aan de leerlingen is om
op elk stuk verzameld beeldmateriaal een post-it te plakken met een korte beredenering waarom het
in het archief zit. Dit persoonlijke archief is er niet alleen voor de horizonverbreding, maar speelt
vooral een grote rol bij de toelating voor een kunstacademie. Wij raden alle leerlingen aan om:
-

Tenminste iedere week een cultureel bezoek af te leggen in de vorm van een
tentoonstelling (museum, galerie etc.), concert, dansvoorstelling, cabaret, theater, toneel,
musical, film (thuis of in het Filmhuis) etc.
21

-

-

Elke dag de krant te lezen met de nadruk op de culturele bijlage van een kwaliteitskrant.
Ben je niet in het bezit van een krant, vraag dan bij de buren, familie of vrienden om hulp. De
Volkskrant heeft elke dag een bijlage genaamd “V” boordevol kunst en cultuur. De KABK is
geabonneerd op alle kwaliteitskranten en deze liggen elke dag in de bibliotheek ter inzage.
Aan het eind van de dag is het mogelijk om deze kranten mee te vragen zodat er artikelen
kunnen worden uitgeknipt en bewaard. De KABK heeft ook kopieermogelijkheden.
Het referentiekader te vergroten door in de wereld te duiken van hun keuze (textiel, mode,
beeldende kunst, architectuur, fotografie etc.). Dit kan door lezen over een bepaald
vakgebied in boeken en vakbladen (ook hier: de bibliotheek van de KABK is geabonneerd op
allerlei vaktijdschriften!), het bezoeken van beurzen/tentoonstellingen, zien van films,
spreken met studenten op de KABK, het bezoeken van ateliers, openingen van exposities en
spreken met de kunstenaars etc.

Hoe meer de leerling heeft gezien en ervaren, hoe groter de bron is om uit te putten voor het
maken van en refereren aan eigen werk.
Het is van groot belang om een breed cultureel zelfbewustzijn te scheppen door veel te zien en deel
te nemen aan de grote wereld van de kunsten. Het ontwikkelen van het vermogen tot cultureel
zelfbewustzijn is voor creativiteit essentieel. Het zelfbewustzijn bepaalt uiteindelijk hoe je handelt.
Het ontwikkelen van dit vermogen maakt dat mensen vaardiger worden in het reflecteren (reageren)
op zichzelf en anderen – op hun cultuur.
En een goede kijk op de ander en op jezelf kan in de hedendaagse maatschappij de basis vormen
voor een kritisch en cultureel zelfbewust burgerschap.
Materialen –thuis en op de academie
In Atelier SvJT zijn enige materialen en gereedschappen vanuit school voorhanden in de
materiaalkasten. Toch moeten alle leerlingen voor hun eigen voorraad zorgen van papier, lijm, tape,
gereedschap en diverse materialen om mee te werken zoals textiel, gips, metaal, klei, knutselspullen,
verpakkingsmateriaal, plastics etc.
In Het Atelier heeft iedereen een locker waar tenminste de volgende materialen in bewaard worden
die elke dag voorhanden zijn:
Verf (tenminste de primaire kleuren), kwasten en penselen, houtskool, kneedgum, overjas/oud
overhemd ter bescherming van de eigen kleding, fixeer of haarlak, klein tekenblok, gekleurde krijtjes,
stiften, tape….
Zorg ervoor dat je altijd papier in je lade hebt liggen!
Iedere leerling heeft elke les bij zich: dummy, divers én gekleurd tekenmateriaal, culturele dummy,
schaar, plakband, lijm, afbreekmes, agenda en natuurlijk het huiswerk voor die dag.
Handige tip: merk je spullen, dan ben je nooit je schaar of liniaal kwijt.
Wij adviseren iedereen dringend om (naast het Atelier SvJT op de academie) thuis genoeg ruimte te
creëren zodat de processen die in de les starten thuis gecontinueerd kunnen worden.
Rommelspullen, diverse soorten papier en materialen om ruimtelijk mee te kunnen werken zijn
essentieel voor de leerlingen om goed te kunnen experimenteren, onderzoeken en werken. Ook voor
het bijhouden van een proces en het vastleggen van inspiratiebronnen is het belangrijk om thuis te
kunnen printen. Zorg ervoor dat er voldoende inkt (cartridge) aanwezig is zodat er ten alle tijden
doorgewerkt kan worden.
Het documenteren van het gemaakte werk en vastleggen van het proces zijn speerpunten van ons
curriculum. Zonder basis kan de leerling hier niet goed aan werken.
Dus het creëren van een eigen plek thuis en het verzamelen van materiaal en gereedschap blijft
belangrijk.
Het is altijd mogelijk een beroep te doen op het Cultuurfonds. Mocht een leerling voor een project
specifieke materiaalwensen hebben en brengt dat veel kosten met zich mee, dan kan er een
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aanvraag ingediend worden. Een aanvraagformulier is te downloaden via de website of verkrijgbaar
bij dhr. van Bilsen.
Beoordelingen
Er zijn twee grote momenten ieder schooljaar. De kerstbeoordeling, dinsdag 20 december 2016, en
de eindbeoordeling, woensdag 31 mei 2017. Leerlingen die tijdens de kerstbeoordeling niet
voldoende scoren zullen het laatste semester alles op alles moeten zetten om het jaar te halen. De
eindbeoordeling is tevens een overgangsexamen en kan drie consequenties hebben:
1. Het resultaat is voldoende en de leerling gaat over naar het volgende jaar.
2. Het resultaat is twijfelachtig, de leerling krijgt een taak mee en presenteert dit op 6 juli 2017.
Als deze taak onvoldoende wordt afgerond zal de leerling alsnog een andere school moeten
gaan zoeken. Het is daarom raadzaam om wanneer er sprake is van een taak alvast een
andere school te gaan zoeken voor het geval dat het oordeel negatief is.
3. Het resultaat is onvoldoende, de leerling zal een andere school moeten gaan zoeken, mits de
leerling niet in het vooreindexamenjaar zit en de schoolresultaten wel voldoende heeft
afgesloten.
Naar het Hbo van de KABK betekent minimaal een Havodiploma
De KABK is een Hbo-opleiding. Dat betekent dat je een vooropleiding nodig hebt op óf Havoniveau óf
Mbo 4-niveau.
Leerlingen met een Vmbo-tl diploma kunnen dus in eerste instantie niet aangenomen worden.
Alleen als er een uitzonderlijk talent is geconstateerd én de leerling werk maakt dat als volwassen
genoeg wordt beschouwd zijn er doorstroommogelijkheden naar de KABK. Dit kan op drie manieren:
1. De leerling volgt in één jaar een aangepast havo programma : dat betekent dat de leerling
geen volledig havodiploma zal gaan behalen maar wel gedurende één jaar een aantal vakken
(hierbij dient vooral te worden gedacht aan de vakken die een bepaalde
doorstroomrelevantie hebben naar de KABK) op havoniveau zal volgen waarmee de leerling
kan aantonen dat hij of zij op een havoniveau kan functioneren. Dit traject wordt door
middel van een contract tussen de School voor Jong Talent en de KABK vastgelegd. Na dit
jaar kan de leerling toelating doen aan de KABK en wordt het als voldoende vooropleiding
gezien dat de leerling één jaar Havo heeft gedaan. Dit contract geldt alleen tussen de SvJT en
de KABK. Je bent dan een “contract-leerling”.
2. Via een speciale test kan een leerling aantonen dat hij/zij wel een Havo-denkniveau heeft.
Wordt de test onvoldoende gemaakt, dan kan de leerling alsnog (hoe getalenteerd ook) niet
aangenomen worden. Deze speciale test wordt meestal alleen afgenomen bij leerlingen die
in het buitenland een diploma hebben behaald of leerlingen die na het behalen van hun
Vmbo-diploma een aantal jaren een andere studie hebben gedaan of hebben gewerkt.
3. Natuurlijk kan een leerling ook eerst een MBO 4-opleiding voltooien en daarna doorstromen
naar de KABK.
4. Een leerling kan ook een twee-in-één jaar doen op bijvoorbeeld het Luzac college. Dat
betekent dat je in één jaar tijd twee jaar Havo doet en je Havodiploma haalt.
Laat het duidelijk zijn dat een Havodiploma/denkniveau een minimum is om op een Hbo-studie als de
KABK te kunnen deelnemen.

Absenties
Net als op het KC worden ook op de KABK alle absenties en telaatkomers bijgehouden. Is een leerling
ziek? Dan wordt er door één van de ouders naar de balletbalie gebeld, gewoon volgens de
schoolregels. De docenten van de KABK kunnen via de balletbalie opvragen wie er absent zijn die dag
en of er spijbelaars bij zijn. De consequenties voor te vaak afwezig zijn, zijn hetzelfde als die van de
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SvJT. Er is echter nog een consequentie verbonden aan het te vaak te laat komen of afwezig zijn. Op
de KABK worden de leerlingen onder andere beoordeeld op werkhouding, voortgang, ontwikkeling,
motivatie, eigenheid en niveau. Als een leerling te vaak afwezig is geweest kan er over al deze zaken
geen positieve uitspraak worden gedaan.
Docenten die afwezig zijn worden op de KABK bij de receptie op het bord of het informatie prikbord
getoond. Bij binnenkomst is dus te zien wie er afwezig is. Er kan bij afwezigheid van een docent altijd
zelfstandig gewerkt worden in Atelier SvJT.

Passen
Iedere leerling die het BK-programma volgt krijgt een KABK-studentenpas. Deze pas is voorzien van
een chip die opgewaardeerd kan worden bij de automaat naast de studentenadministratie op de
KABK. Met deze pas kunnen er boeken en materialen worden geleend bij de bibliotheek, de diverse
werkplaatsen en de centrale uitleen, maar ook kopietjes en prints worden gemaakt. Het is de enige
manier om binnen de academie betalingen te doen (uitgezonderd het loket van de financiële
administratie, de Goedman-shop en de kantine) en spullen te reserveren. In de eerste lesweek wordt
er een introductieronde gedaan langs alle werkplaatsen en zal er uitgelegd worden wat er te huur en
te koop is. Zorg ervoor dat je altijd je pas bij je hebt en dat er een bedrag op staat. Heb je nog geen
pas of er vragen over dan kan je bij de studentenadministratie terecht.

Atelier SvJT- de opzet van de BK-lessen.
Als je op de School voor Jong Talent reguliere lessen gaat combineren met de beeldende kunst- en
vormgevingsopleiding volg je vier maal per week lessen op de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten (KABK). Er zijn twee groepen: de onderbouw (klas 1, 2 en 3) en de bovenbouw (klas 4, 5 en
6). In de onderbouw ontwikkel je een basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken
en een meer individueel gericht traject in te gaan.
We werken met drie trimesters per schooljaar. In de onderbouw is elk trimester opgebouwd uit drie
maanden waarvan de eerste twee maanden vakspecifiek en thema-gericht zijn. De derde maand is
de “freakmaand” waar de leerling toewerkt naar één eindproduct voor de trimesterexpositie. In dit
product is de persoonlijke visie op het thema te zien. Keuze voor materiaal en techniek baseert de
leerling op de uitkomsten van een zoektocht waarin procesmatig en experimenteel wordt gewerkt.
Oplossingen voor beeldende problemen worden gezocht in de wereld om hen heen én in de wereld
van de kunsten.
Alle leerlingen uit de bovenbouw nemen ook deel aan de trimesterexposities en geven invulling aan
deze momenten gebaseerd op respectievelijk waarneming, concept en persoonlijke fascinatie.
Alle leerlingen gaan op zaterdag naar de academie om te werken aan hun opdrachten onder
begeleiding van een coach in het Atelier.
Onderbouw:
Gedurende de eerste drie jaar onderbouw wordt de basis gelegd met behulp van diverse thema’s.
Alle beeldaspecten komen aan bod en worden belicht vanuit 2d, 3d en theorie. Het gebruik van
diverse materialen wordt gestimuleerd en er is een kennismaking met alle werkplaatsen. De leerling
maakt diverse werken met verschillende media, doet materiaalexperimenten, verbreed de horizon
ook op gebied van culturele kennis, bouwt aan vocabulaire, werkt procesmatig, maakt gebruik van
bibliotheek/internet/film/documentaire/boeken/kranten/tijdschriften als research. Er wordt een
onderzoekende, open houding gecreëerd.
De vakken die doordeweeks wekelijks gegeven worden zijn:
 2D: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met
tweedimensionaliteit.
 3D: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat te maken heeft met
driedimensionaliteit.
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Theorie : praktische lessen met theoretische onderbouwing en achtergronden waarin de
volgende kernwoorden van toepassing zijn: conceptueel, keuze maken 2D/3D, korte
schrijfopdracht, vocabulaire uitbreiden, horizonverbreding, culturele bezoeken. Bijhouden
van een culturele dummy.
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Thema: Landschap
Thema: Basisvormen +
Thema: Stilleven
Beeldaspecten: ruimte,
kleurenleer
Beeldaspecten: vorm, kleur,
structuur, licht
Beeldaspecten: Vorm, kleur,
licht, lijn, structuur, textuur,
licht
compositie
Thema: Abstract
Thema: Portret
Thema: Architectuur
Beeldaspecten: vorm, kleur,
Beeldaspecten: vorm, lijn,
Beeldaspecten: ruimte,
structuur, compositie
licht, structuur, textuur
structuur
Thema: Vormgeving
Thema: Perspectief & ruimte
Thema: Figuurstuk
(industriële, ambachtelijke,
Beeldaspecten: ruimte, lijn,
Beeldaspecten: vorm, lijn, licht
grafische)
compositie
Beeldaspecten: textuur, kleur,
vorm, compositie
Projectweek- Ieder leerjaar is er in januari een onderbouw-projectweek waarin met andere discipline
wordt gewerkt, als: zeefdrukken, etsen, linosnede (grafische technieken). In maart is er een
gezamenlijke projectweek met de bovenbouw samen.
Bovenbouw:
In de bovenbouw wordt verder gewerkt na de basis. Er worden contacten gelegd met het
beroepenveld, naar ateliers en kunstenaars toe gegaan, er is aandacht voor het onderscheid tussen
de diverse studierichtingen en er wordt op basis hiervan in het examenjaar een keuze gemaakt in
interesse voor discipline en studierichting. Er wordt gewerkt aan het verder bouwen van de culturele
bagage door een persoonlijk archief aan te leggen. De (toelatings)competenties worden verder
uitgewerkt. Hierin krijgen de omgevingsgerichtheid (de wereld om je heen), het open staan en de
eigen plaatsbepaling meer klemtoon.
De vakken die doordeweeks wekelijks gegeven worden zijn:
 Fotografie 1 semester: praktische lessen met theoretische onderbouwing over alles wat met
fotografie en de foto als drager van beeld te maken heeft.
 Interdisciplinair 1 semester: relaties tussen verschillende kunstdisciplines worden verkend en
beproefd, onderzocht en getart. Het stellen van vragen en een onderzoekende manier van
werken staan centraal. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere media meerdere zintuigen:
video/film, installatie, 3d-prints
 Tekenen/schilderen: praktische lessen over waarneming in de breedste zin van het woord op
het tweedimensionale vlak. Hierbij behoort ook het bijhouden van een persoonlijk archief,
het vastleggen van de afgelegde culturele bezoeken en het opbouwen van een portfolio.
 Conceptontwikkeling/3D: praktische lessen in ruimtelijk werk met theoretische
onderbouwing over inhoud, concept en betekenis van je eigen werk. Hiertoe behoort ook het
gebruiken van diverse werkplaatsen en maken van performances.
 Theorie: alleen in klas 5. Theoretische lessen over de (denk)wereld van de kunsten.
Kunstgeschiedenis modern met filosofische inslag. Hiertoe behoren ook schrijfopdrachten.
In de bovenbouw wordt er gestart met het opbouwen van een portfolio, een verzameling met een
overzicht van eigen gemaakt werk. Hiervoor zijn er wekelijks individuele bespreekmomenten na de
les met de mentor. Voor leerlingen in het examenjaar is het mogelijk om in overleg met de mentor
en na het schrijven van een goed plan, de beeldende kunstlessen individueel in te vullen en te
werken aan een toelatingsportfolio voor een van de studierichtingen van de KABK.
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1e jaar
Thema: Waarneming/observatie,
vorm/materie
Vraag: Wat is waarneming?
Hoe: Werken vanuit vorm (niet
inhoud)
Thema: Specifiek onderwerp
Vraag: Waar gaat het over?
Hoe: Conceptueler, vorm volgt
concept/inhoud
Thema: Persoonlijke fascinatie
Vraag: Waarom?
Hoe: Samenbrengen vorm & inhoud
en keuzes maken & beargumenteren

2e / 3e jaar
Vorm

Examenjaar
Start maken keuze discipline, plan
opzetten naar eindexamen en toelating
Hbo toe. Reflecteren en punten van
aandacht benoemen en aanzetten

Inhoud

Uitwerken aandachtspunten
(toelatings)competenties, afronden
(toelatings)portfolio

Waarom

Eindexamenexpositie organiseren en
toelating Hbo

Elk trimester nemen de bovenbouwleerlingen deel aan de trimesterexpositie. Zij stellen één
eindwerk tentoon gebaseerd op het thema waarmee gewerkt wordt. Presentatievaardigheden,
communicatievaardigheden en organisatorische vaardigheden komen hier (mede) aan bod.

Expo trimester 1: woensdag 21 december 2016
Expo trimester 2: vrijdag 31 maart 2017
Expo trimester 3: maandag 3 juli 2017
Corvee
Er is een corvee-rooster per les waarin een verdeling is gemaakt welke twee leerlingen ervoor
verantwoordelijk zijn dat Het Atelier na de les opgeruimd en schoon wordt achtergelaten en dat alle
materialen in het materialenhok zijn opgeborgen.

Materialen Atelier
Voor het gebruik van de materialen in Atelier SvJT gelden regels. Materialen kunnen alleen na
toestemming van de docent gebruikt worden en worden altijd na gebruik weer teruggelegd. In het
Atelier hangt een bord waar alle regels omtrent het gebruik van de ruimte, de materialen en de
omgang met elkaar duidelijk worden uitgelegd.

Openingstijden KABK
Werken in Atelier SvJT kan als de KABK open is. De reguliere openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 8:00 – 22:00 uur.
Vrijdag 8:00 – 19:00 uur.
Zaterdag 10:00 – 17:00 uur.
De werkplaatsen zijn geopend van 9:00 tot 21:30 uur én op sommige zaterdagen.
Welke zaterdagen de werkplaatsen open zijn en afwijkende openingstijden/ dagen dat de academie
gesloten is staan in het Calendarium van de KABK. Dit Calendarium is geprint verkrijgbaar bij de start
van het schooljaar en digitaal te vinden op www.kabk.nl bij de Algemene Informatie.

Tips
Er zijn teveel tips om te geven van alles op het gebied van kunst & cultuur wat de moeite waard is om
te bezoeken, naar te luisteren, naar te kijken of te ondergaan. Wees nieuwsgierig en neem zelf
initiatief. Neem familie, vrienden, buren mee naar een (gratis) festival. Lees de krant, de bijlagen en
knip uit wat je interessant lijkt. Om jullie allemaal een beetje op weg te helpen toch een paar tips:
 http://www.haagsuitburo.nl/ - Alles wat er te doen is in Den Haag
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http://www.volkskrant.nl/recensies/ - Recensies over alle facetten van cultuur & leven
(handig ter voorbereiding op een cultureel bezoek en voor je culturele dummy!)
https://www.artifex.nu/ - De culturele agenda van Nederland
http://www.festivalinfo.nl/ - compleet overzicht van alle festivals, podiumkunsten (cabaret,
theater, toneel, concerten) en artiesten
http://www.filmhuisdenhaag.nl/ - website Filmhuis Den Haag
http://www.museum.nl/ - website Museumkaart met actueel overzicht alle musea
http://www.ks.nl/home - website Koninklijke Schouwburg
http://www.diligentia-pepijn.nl/ - website theaters Diligentia en Pepijn
https://www.eyefilm.nl/ - Alles op en over film (Eye staat in Amsterdam)
http://www.dehallen.nl/nl/ - Museum met hedendaagse kunst in Haarlem
http://www.nutshuis.nl/ - podium voor kunst, cultuur en maatschappij in Den Haag
http://www.museumnachtdenhaag.nl/ - zaterdag 29 oktober 2016
http://www.haagsuitfestival.nl – zaterdag 3 en zondag 4 september 2016
https://www.ks.nl/agenda/?maand=2016-093#modal=/agenda/851/Topstukken_uit_het_Gemeentemuseum/De_Grote_Kunstshow_/ Op
zaterdag 3 september in de Koninklijke Schouwburg om 14:30 uur, 19:30 uur of 21:30 uur.
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/bezoek/activiteiten/maurits/ Elke 2e donderdag van de
maand in het Mauritshuis een bijzondere gast-spreker. Zoals op 13 oktober 2016 Jan
Taminiau.

Leerlingen SvJT & speccies 2016-2017
Klas
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4V
4V
4V
4H
4H
4H
5H
5V
6V

Jonas Muste
Malik Jongen
Teddy Siekman
Yara Limpens
Sterre Goudeau
Blees Meurer Blase
Ernanada Brandt
Dante Pallas Keddè
Silke van der Linden
Noam Nieboer
Carlota Montalvo Wehn
Savannah Weiler
Marijn Brussel
Wiepke Wolfsbergen
Odine Burghouwt
Robin van der Haak
Eileen van Dam
Ori van Gelderen
Leo Verstappen
Tamar Bavelaar

BB
3
2
6
3
1

Ellemijn Geerkens
Yana Haaitsma
Yanna Roemeling
Janneke de Lange
Cato Lammerts
Jorwin Brandt

Spec 2x
Spec 1x
Spec
Spec 1x
Spec KP
Spec di + do + za
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4
2
3

Emma Sebregts
Joska Post
Jotte Kuyt
Freek Smits

Spec do + za
Spec KP di
Komt nog op 2e gesprek: SvJT of spec

Rooster 2016-2017 School voor Jong Talent
De lessen zijn in Atelier SvJT- mits anders aangegeven
Onderbouw klas 1,2,3
Bovenbouw klas 4,5,6
Maandag
14:30- 17:30
Tot 28 januari 2017: interdisciplinair- Gosse
Vanaf 30 januari 2017: fotografie- David
Dinsdag
14:30-17:30
2d - Laut
Woensdag
12:45-14:15
Theorie (klas 5) - Floris
14:30-17:30
concept/3d - Floris
Donderdag 14:30-17:30
14:30-17:30 PC 001
theorie - Zanne
schilderen/tekenen/portfolio – Eric
Vrijdag
9:00 – 12:00 3d –
Tot 1 januari 2017 Rogier
Vanaf 1 januari 2017 Tim
Zaterdag
10:00-13:00
10:00-13:00
Atelier SvJT met coach
Atelier SvJT met coach
Zaterdagenrooster (inclusief werkplaats opening) is separaat

Over de docenten:
Tim Breukers heeft verschillende residency’s gedaan waar we met de leerlingen zijn gaan kijken. Zo
zijn we in het Europees Keramisch Werk Centrum en de Rijksakademie geweest. Op dit moment zal
dat wat lastiger zijn omdat hij tot eind december op het MMCA in Seoul (Zuid-Korea) verblijft! Zijn
lessen zullen tot 1 januari 2017 worden overgenomen door Rogier Willems. Nog meer goed nieuws
voor Tim: Het Mondriaan Fonds heeft zijn aanvraag Werkbijdragen Bewezen Talent toegewezen. Dit
betekent dat hij de komende vier jaar een toelage ontvangt en zijn verschillende werkzaamheden
(atelier praktijk, experimenteel exposeren, commercieel exposeren, werken in opdracht, educatieve
werkzaamheden en runnen projectruimte ) kan blijven door ontwikkelen.
Eric Hirdes heeft begin dit jaar met diverse schilderijen in expositieruimte “De Plint” in het gebouw
van MN aan de Beatrixlaan 15 gehangen. Dat is tegenover het Koninklijk Conservatorium.
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Josephine Gabriëlle Hazel Lynn
Rosenbaum, dochter van Laut en zijn
vriendin Jaimie, is eind april geboren.
Natuurlijk hebben alle leerlingen van
Laut deze prachtige dochter gezien toen
zij haar eerste bezoek bracht aan Atelier
SvJT. Er zullen er vast nog velen volgen
over… ongeveer 12 jaar?

Zanne Zwart

Theorie OB en 4m BB+
hoofdcoördinator

z.zwart@kabk.nl
z.zwart@koncon.nl
voortraject@kabk.nl

Tim Breukers

3d OB vanaf januari
2017

http://www.timbreukers.nl/

Rogier Willems

3d OB tot januari 2017

http://www.rogierwillems.nl/

Laut Rosenbaum

2d OB + coach

http://lautrosenbaum.tumblr.com/

Eric Hirdes

2d BB + mentor en
portfoliobegeleiding

http://www.erichirdes.com/

Gosse de Kort

Interdisciplinair BB

http://www.gossedekort.com/

David Galjaard

Fotografie BB

http://www.davidgaljaard.nl/nl/

Floris Kruidenberg

Theorie BB +
Concept/3d BB

http://www.haagsekunstenaars.nl/cv/32858/Floris+Kruidenberg
en http://1646.nl/

Cultuurfonds
De SvJT heeft een fonds waar aanvragen ingediend kunnen worden als een leerling bijvoorbeeld een
bijzonder project gaat doen wat extra kosten met zich meebrengt. Of als de ouders een
tegemoetkoming in het cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten
bijvoorbeeld) willen aanvragen. Dat kan je doen door een formulier te downloaden of te vragen aan
en indienen bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent).
Ik wens iedereen een inspirerend, feestelijk en creatief nieuw
jaar toe!
Zanne.

(Afgelopen Kunstbendefinale)
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