Wat kun j e l a te r m e t de
Kuns t kl as?
Op het Rijnlands Lyceum kiezen veel HAVO- en VWO-leerlingen
kunstvak als eindexamenvak. Bij kunstvak leer je praktisch werken
(tekenen bijvoorbeeld) en krijg je het vakonderdeel kunstbeschouwing.
Je leert heel goed kijken naar kunst en - heel belangrijk - je leert
creatief denken!
De extra dingen die je als kunstklasleerling op de Academie leert kan
je goed gebruiken in het kunstvak op school. Als kunstklasleerling hoef
je niet persé een kunstenaar, architect, modeontwerper of fotograaf te
worden. Je kan je algemene kennis en je creatief denkvermogen in elk
beroep goed gebruiken. Kortom als kunstklas- en kunstvakleerling heb
je een creatieve voorsprong!

J a, ik wi l g ra a g m e e r we te n
ove r d e Kuns tk la s .
Voor groep 8-leerlingen die meer willen weten over de Kunstklas organiseren we een kennismakingsmiddag op de Kunstacademie. Dat is op een
woensdagmiddag als je geen school hebt. Je krijgt een rondleiding door de
Academie en daarna een tekenopdracht. De kunstklasleerlingen van dit
schooljaar zijn er dan ook. Dat is handig voor als je vragen hebt.
Wij organiseren vervoer. Een paar weken voor het begin van de Kunstklas
word je samen met je ouders uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op de Kunstacademie. Ook krijg je een rondleiding door het
gebouw, zodat jij en je ouders kunnen zien waar je les zult krijgen.
Vul het onderstaande strookje in als je mee wilt doen met de kennismakingsmiddag en lever het strookje in bij het Servicepunt van het
Rijnlands. Je kunt ook een mail sturen aan mevrouw Royle. Haar e-mailadres is k.royle@rijnlandslyceum-rlw.nl. Zij neemt dan contact met je op
je om te vertellen wanneer de kennismakingsmiddag precies is.

En hoe g a a t het da n verder?
Na de kennismakingsmiddag kan je je aanmelden voor de Kunstklas. Dan volgt
het toelatingsgesprek met mevrouw Royle, coördinator kunstklas Rijnlands
Lyceum en mevrouw Zwart, coördinator voortrajecten KABK.We vragen je
om voor dit gesprek eigen werk mee te nemen dat je eerder hebt gemaakt.
Dat kan van alles zijn: tekeningen, schetsen, foto’s, collages, filmpjes enz. Je hoeft
natuurlijk nog geen volleerde kunstenaar te zijn. De Kunstklas is er immers
om jou nieuwe dingen te leren.Wel is het heel belangrijk dat je enthousiast en
gemotiveerd bent. Voor je ouders is het belangrijk om te weten dat er aan de
Kunstklas kosten zijn verbonden. Dit is voor het lesgeld van de Kunstacademie,
materialen en het reisgeld naar Den Haag. Mw. Royle kan je ouders precies
vertellen wat de kosten zijn. Het staat ook in de Schoolgids.

Ben je nu erg nieuwsgierig geworden naar de Kunstacademie?
Kijk dan op www.kabk.nl

Conta ctgegevens:

Voor vragen over de Kunstklas kun je terecht bij de
coördinator van de Kunstklas mw. Kate Royle of
bij de coördinator van de KABK, mw. Zanne Zwart.

JA, IK GEEF MIJ OP VOOR DE KENNISMAKINGSMIDDAG
Naam:
Telefoon:
Naam ouders:
Email ouders:

Handtekening ouders:

Koninklijke Academie van

Rijnlands Lyceum Wassenaar

Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag
Telefoon 070 315 47 77

Backershagenlaan 5
2243 AB Wassenaar
Postbus 9, 2240 AA Wassenaar
Telefoon 070 5110400

Beeldende Kunsten

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is
Ac a d e m i e e n School :
vo or j o u e e n p e r fe cte
c ombi n at i e ?

Het Rijnla nds Ly ceum en
Beeldende Kunst

Twee in één ! H o e k a n d a t?
Wil je als Rijnlander je beeldende talenten ontwikkelen

Jonge creatieve Rijnlanders met interesse voor kunst kunnen

dan ga je één middag in de week naar de Academie.

Tekenen, schilderen, modeontwerpen, beeldhouwen,

hun talenten ontwikkelen in de Kunstklas. In samenwerking

Je krijgt les van docenten, die daar werken, specialisten in

fotograferen, je zou het allemaal wel willen! Of misschien zit

met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den

uiteenlopende kunstvormen. Wat jij zelf maakt, wil je

je het liefst achter je computer te experimenteren met vorm

Haag biedt het Rijnlands Lyceum Wassenaar jong talent een

natuurlijk ook laten zien. Dat gebeurt op exposities die je

en kleur?

uitgebreid programma rond verschillende kunstvormen zoals

samen met de school en de academie organiseert. Je gaat

Of hak jij de verborgen vormen uit dat blok steen of

beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerpen, mode en

ook werk van anderen bekijken en je leert waar je op moet

hout? Ben je gegrepen door architectuur, mode, grafische

textiel, interieurarchitectuur, meubelontwerpen, interactief

letten. Het bezoeken van tentoonstellingen, galeries en

vormgeving of fotografie en heb je al spannende creaties en

mediadesign en artscience. De lessen worden gegeven op de

ateliers maakt deel uit van het programma. De coördinator

gewaagde combinaties of gekke gebouwen ontworpen?

Academie door docenten van de Academie.

van de Kunstklas zorgt voor een goede begeleiding van

Uniek!

school tot academie. Dat geldt voor de reis, de lessen op

Je bent creatief en je wilt aan anderen laten zien wat je hebt

de academie en zonodig de planning van je huiswerk.

bedacht. Een tentoonstelling van jouw werk: dat zou pas

De academie ligt tegenover het Centraal Station in Den Haag.

Dus… les op het Rijnlands Lyceum voor een diploma,

mooi zijn! Ja prachtig, zeggen je ouders, een mooie droom,

Wekelijks nemen de leerlingen van de Kunstklas samen met

les op de Academie om je talent voor de beeldende

als je maar ook het schooldiploma haalt. Gelijk hebben ze.

mevrouw Royle de bus, de reistijd is ongeveer dertig

kunsten verder te ontwikkelen. Twee in één!

Maar je droom, je weet het zeker, die komt uit!

minuten.

Koninklijke Academie va n Beeldende Kunsten

