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Basisschool de Wegwijzer
2013, ik kijk terug op een bijzonder mooie tour met de beeldende dansvoorstelling ‘De Hangende Stad’ op diverse locaties. Een hangende ‘draadwereld’ waarin 60 mensen schommelden in
Beeldende
Kunstenlessen
deze installatie
waarbij ‘dans’ en ‘muziek’ deze beleving tot leven brachten. > 1250 bezoekers
>bezochten
kijken naar
LandArt
en
deze voorstelling
en in 2014 waarschijnlijk nog 1 x te zien!
Kunst in de omgeving
> experimenteren met bouwen
met stenen (suikerklontjes,
stenen met klei en blokken)
februari 2014
zal ik een vervolg op deze ‘draadwereld’ tonen in de vorm van een nieuwe instal>Inbespreken
van de
latie op STATE OF‘doorzetTHE ARTS 2014 in het stedelijk museum Zwolle van 16 feb/m 05 mei 2014
creativiteitsdoelen
tingsvermogen, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht

karin gerfen | ‘ Een bouwer, verbinder in de kunst en docent in kunsteducatie’ | www.karingerfen.nl

Eind maart 2014 vindt er weer een samenwerking plaats tussen regisseur Anja Schone en componist Thorsten Thopp. In een leegstaand gebouw in het winkelcentrum van Duisburg zal ik daar
een nieuwe installatie op locatie maken in het kader van DUISBURG AKZENTE met de
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2013, ik kijk terug op een bijzonder mooie tour met de beeldende dansvoorstelling ‘De HanBeeldende
Kunst
lessen locaties. Een hangende ‘draadwereld’ waarin 60 mensen schommelden in
gende Stad’
op diverse
>deze
kijken
naar
professionele
installatie en waarbij ‘dans’ en ‘muziek’ deze beleving tot leven brachten. > 1250 bezoekers
kunstenaar
Tony voorstelling
Cragg
bezochten deze
en in 2014 waarschijnlijk nog 1 x te zien!

> experimenteren met maken
van beelden van afvalmateriaal / verzameling objecten en
spelopdrachten hierbij
februari 2014
zal ik een vervolg op deze ‘draadwereld’ tonen in de vorm van een nieuwe instal>Inbespreken
van de
latie op STATE OF‘samenTHE ARTS 2014 in het stedelijk museum Zwolle van 16 feb/m 05 mei 2014
creativiteitsdoelen
werken, verbeeldingskracht en
nieuwsgierigheid’

karin gerfen | ‘ Een bouwer, verbinder in de kunst en docent in kunsteducatie’ | www.karingerfen.nl

Eind maart 2014 vindt er weer een samenwerking plaats tussen regisseur Anja Schone en componist Thorsten Thopp. In een leegstaand gebouw in het winkelcentrum van Duisburg zal ik daar
een nieuwe installatie op locatie maken in het kader van DUISBURG AKZENTE met de
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2013, ik kijk terug op een bijzonder mooie tour met de beeldende dansvoorstelling ‘De HanBeeldende
Kunst
lessen locaties. Een hangende ‘draadwereld’ waarin 60 mensen schommelden in
gende Stad’
op diverse
>deze
kijken
naar
professionele
installatie en waarbij ‘dans’ en ‘muziek’ deze beleving tot leven brachten. > 1250 bezoekers
kunstenaar
Guidovoorstelling
Geelen
bezochten deze
en in 2014 waarschijnlijk nog 1 x te zien!

> oefenen met maken van
boetseren van alledaagse objecten + 1-minute sculpture
> bespreken van de
In februari 2014 zal
ik een vervolg op deze ‘draadwereld’ tonen in de vorm van een nieuwe instalcreativiteitsdoelen
‘samenlatie op verbeeldingskracht
STATE OF THE ARTS
werken,
en 2014 in het stedelijk museum Zwolle van 16 feb/m 05 mei 2014
expertise’

karin gerfen | ‘ Een bouwer, verbinder in de kunst en docent in kunsteducatie’ | www.karingerfen.nl

Eind maart 2014 vindt er weer een samenwerking plaats tussen regisseur Anja Schone en componist Thorsten Thopp. In een leegstaand gebouw in het winkelcentrum van Duisburg zal ik daar
een nieuwe installatie op locatie maken in het kader van DUISBURG AKZENTE met de
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2013, ik kijk terug op een bijzonder mooie tour met de beeldende dansvoorstelling ‘De Hangende Stad’ op diverse locaties. Een hangende ‘draadwereld’ waarin 60 mensen schommelden in
Beeldende
Kunstenlessen
deze installatie
waarbij ‘dans’ en ‘muziek’ deze beleving tot leven brachten. > 1250 bezoekers
>bezochten
kijken naar
professionele
deze voorstelling en in 2014 waarschijnlijk nog 1 x te zien!
kunst gormley en animatie
> experimenteren met het
maken van een kleianimatie
middels stopmotionapp
februari 2014
zal ik een vervolg op deze ‘draadwereld’ tonen in de vorm van een nieuwe instal>Inbespreken
van de
latie op STATE OF‘doorzetTHE ARTS 2014 in het stedelijk museum Zwolle van 16 feb/m 05 mei 2014
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tingsvermogen, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht
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Eind maart 2014 vindt er weer een samenwerking plaats tussen regisseur Anja Schone en componist Thorsten Thopp. In een leegstaand gebouw in het winkelcentrum van Duisburg zal ik daar
een nieuwe installatie op locatie maken in het kader van DUISBURG AKZENTE met de

