‘Een creatief vermogend kind bouwt aan
een creatief vermogende wereld’
Meester-gezel-leerling

Volgens het principe van de meester-gezel-leerling biedt De Vrijstaat op verschillende
niveaus en in verschillende vormen een werkplaats waar je direct het ambacht kunt
leren van de meester. Door dicht op de huid van de kunstenaar te zitten en direct
zelf aan de slag te gaan met de geboden materialen en technieken, biedt De Vrijstaat
een praktijkgerichte leeromgeving.

De Vrijstaat
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats waar kinderen en jongeren op een
toegankelijke en interactieve manier in aanraking komen met kunst en
professionele kunstenaars. De Vrijstaat heeft twee locaties: De Boerderij en
Het Gebouw. De Vrijstaat ligt in Leidsche Rijn, vanuit Utrecht stad een
kwartiertje fietsen en dichtbij de snelweg A2. Als je de gele brug over bent,
dan ben je er al bijna.

De meester-kunstenaar biedt in de leerwerkplaats de gelegenheid om het ambacht te
leren door in de praktijk aan de slag te gaan. De meester is altijd een professional
die een kunstpraktijk heeft in het werkveld en een expositie of voorstelling van zijn
werk is altijd de aanleiding om met deze meester aan het werk te gaan.
Bij De Vrijstaat kan de rol van de ‘gezel’ worden ingenomen door verschillende
personen. De educatief medewerker, de workshopbegeleiders, de leerkracht of
de kunstvakdocent: het zijn de personen die samen met de meester de leeromgeving
vormen van de leerling, die hun eigen vaardigheden, kennis en expertise in kunnen
brengen in het werken met de meester en die tevens kunnen leren van de meester.

Ons aanbod: docententrainingen
Voor leerkrachten bieden wij trainingen aan om het creatieve vermogen te
ontwikkelen en te vergroten. Met deze trainingen wil De Vrijstaat een bijdrage leveren
aan het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de
school. Als onderdeel van een studiedag, een teamuitje of gecombineerd met het
bezoek aan een van onze expo’s of voorstellingen. De trainingen kunnen ook op
maat worden ontwikkeld.

Tarieven
Heeft jouw school een specifieke wens of zijn jullie geïnteresseerd in een training
voor het docententeam? We maken graag een offerte op maat. Neem vrijblijvend
contact met ons op.

Contact:
Charlotte van Eijsden, educatief medewerker van De Vrijstaat, is aanspreekpunt
voor scholen.
De Vrijstaat
Hof van Monaco 3
3541 DT Utrecht
Tel - 030 30 30 012
Mail - info@devrijstaat.nl
Website - www.devrijstaat.nl
De Vrijstaat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en maakt
onderdeel uit van het netwerk Creatief Vermogen Utrecht. De afgelopen jaren
hebben we meerdere Creatieve Partnerschappen gehad met diverse basisscholen.
De kennis en expertise die wij hebben opgebouwd op het gebied van kunsteducatie zetten wij graag in om zo veel mogelijk kinderen de kracht van kunst te
laten ervaren.

Meubels maken met Rikkert Paauw

Animatiestudio Vrijstaat

Leerlingen ontmoeten de kunstenaar
en werken met zijn materialen, technieken en inspiratiebronnen. Samen met
kunstenaar Rikkert maakten de leerlingen
meubels van restmaterialen, die zij
toonden tijdens een eigen expositie in
Podium Hoge Woerd.

Ieder seizoen staat er een andere
discipline centraal op De Vrijstaat:
in Animatiestudio Vrijstaat maakten
leerlingen hun eigen animatiefilms,
van scenario en personages tot
stop-motion film.

Kunst Educatie
Primair Onderwijs
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Kunsteducatie op De Vrijstaat
Op De Vrijstaat is kunst een werkwoord. Zelf kunst maken en beleven in samenwerking met een professionele kunstenaar staat centraal. De Vrijstaat werkt
samen met kunstenaars die werk maken dat qua onderwerp of vorm directe
aansluiting heeft bij de belevingswereld van het kind. We betrekken de
kunstenaar actief bij het ontwikkelen van workshops en educatiemateriaal om
zijn of haar werkwijze en fascinaties zo direct mogelijk over te brengen. Onze
programma’s sluiten aan bij de kerndoelen 54, 55 en 56 van kunstzinnige
oriëntatie.

Doelstelling van de kunsteducatieve projecten van De Vrijstaat is om kinderen en
jongeren kennis te laten maken met kunst en kunstenaars uit diverse disciplines
en deze uit te nodigen actief onderdeel uit te maken van het creatieve proces
tussen kunstenaar, kunst en de wereld waarin wij leven. Het ontwikkelen van het
creatief vermogen is hierbij altijd het uitgangspunt.

Creativiteit
Wij geloven dat kennismaken en werken met een kunstenaar een essentiële bijdrage
kan leveren aan het ontwikkelen van het creatieve vermogen. Kunstenaars zijn
specialisten in creatieve processen. Niet de eindbestemming maar de route er naar
toe is waar we de uitdaging kunnen vinden. Door te werken met veel verschillende
kunstenaars bieden wij kinderen al vanaf jonge leeftijd een diversiteit aan ‘stepping
stones’ die hen in staat stellen om hun eigen route te bepalen. De Vrijstaat biedt
inspirerende trajecten waarbij het ontwikkelen van het creatief vermogen van zowel
de leerling als de leerkracht van belang zijn.

‘Verbeeldingskracht is de motor
voor de toekomst’

‘Hier krijg je de ruimte om te
experimenteren’
Beeldende Kunst en digitale media

Op De Vrijstaat komen leerlingen met verschillende kunstvormen in aanraking:
beeldende kunst, digitale media en kunst in de openbare ruimte. De Vrijstaat heeft
daarbij zowel een podium- als een werkplaatsfunctie. In onze expositieruimte het
Gebouw is het werk van een kunstenaar te zien en er is een werkplaats waar je
geïnspireerd door het werk van de kunstenaar zelf aan de slag kunt gaan. Twee
keer per jaar hebben wij een andere kunstenaar in ons programma zodat leerlingen
kennis kunnen maken met verschillende disciplines. In het najaar (septembernovember) kiezen wij altijd voor Beeldende Kunst en in de winter (februari-april)
staan Digitale Media centraal.

Theater

De Vrijstaat produceert ieder voorjaar een theatervoorstelling. De professionele cast
wordt aangevuld met kinderen en jongeren uit diverse talentontwikkelingstrajecten.
Doel van deze werkwijze is een synergie tussen verschillende leeftijdsgroepen tot
stand te brengen waarin kennis, ambacht en passie gedeeld kunnen worden.
De Vrijstaat koppelt jarenlange ervaring en expertise aan jonge talenten en brengt
daarmee voorstellingen uit waarbij artistieke kwaliteit, talentontwikkeling en spelplezier centraal staan.

Ons aanbod: bezoek expo & werkplaats
Bezoek met de klas een expo op De Vrijstaat en maak kennis met een kunstenaar
en zijn of haar werk. In de werkplaats gaan de leerlingen vervolgens zelf aan de slag
in een workshop, geïnspireerd op het werk van deze kunstenaar. Wil je nog meer
verdieping? Dan komt de kunstenaar ook nog in de klas en werken de leerlingen
samen aan een kunstwerk dat ze kunnen presenteren. De educatieve trajecten kunnen
op diverse niveaus worden afgenomen. De expo’s met bijbehorende workshops zijn
geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Tarieven

Ons aanbod: voorstellingsbezoek
De muziektheaterproducties van De Vrijstaat worden gespeeld in Podium Hoge
Woerd of op een andere locatie in Leidsche Rijn. Voor scholen zijn er speciale
schoolvoorstellingen. Met een voorbereidende les in de klas door één van de
acteurs wordt de voorstelling nog specialer. Met ieder jaar andere dieren in de
hoofdrol verbinden deze fabuleuze voorstellingen actuele thema’s aan spannende
verhalen. De voorstellingen van De Vrijstaat zijn geschikt voor kinderen vanaf
groep 5.

Bij onze exposities bieden wij qua educatief programma drie opties:

Tarieven

Optie A - expo bezoek van 2 uur: 7,50 euro per leerling*
Optie B - expo bezoek van 2 uur met de kunstenaar: 10 euro per leerling*
Optie C - expo bezoek van 2 uur met de kunstenaar en een les in de klas van 1 uur:
15 euro per leerling*

Optie A – voorstellingsbezoek van 1,5 uur: 7,50 euro per leerling*
Optie B – voorstellingsbezoek van 1,5 uur + les in de klas van 1 uur:
9 euro per leerling*

* Kijk op onze website voor toelichting op deze tarieven en eventuele prijswijzingen.

Bij onze voorstellingen hanteren wij de volgende tarieven:

* Kijk op onze website voor toelichting op deze tarieven en eventuele prijswijzingen.

Expo PopUp

ESCAPEROOM Het Inni Park

Voorstelling BLAFFEN!

We ontwikkelen altijd inspirerende
opdrachten en uitdagende workshops
bij onze exposities. Zo gingen leerlingen
bij PopUp gewapend met een droomkoffer op reis door de droomwereld van
de poppenmaker.

Bij elke expositie creëren we een eigen
sfeer, passend bij de kunstenaar, zijn
werk en het centrale thema. Bij de
escaperoom kwamen leerlingen op
bezoek in het laboratorium van professor
Tina Daas die de nieuwe diersoort inni’s
had ontdekt.

Met dieren in de hoofdrol verbinden
onze fabuleuze voorstellingen actuele
thema’s aan spannende verhalen. Zo
nam BLAFFEN! leerlingen mee in een
strijd tussen recht en onrecht, vrijheid
en gevangenschap en de moed om
je stem te laten horen.
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zelf aan de slag te gaan met de geboden materialen en technieken, biedt De Vrijstaat
een praktijkgerichte leeromgeving.

De Vrijstaat
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats waar kinderen en jongeren op een
toegankelijke en interactieve manier in aanraking komen met kunst en
professionele kunstenaars. De Vrijstaat heeft twee locaties: De Boerderij en
Het Gebouw. De Vrijstaat ligt in Leidsche Rijn, vanuit Utrecht stad een
kwartiertje fietsen en dichtbij de snelweg A2. Als je de gele brug over bent,
dan ben je er al bijna.

De meester-kunstenaar biedt in de leerwerkplaats de gelegenheid om het ambacht te
leren door in de praktijk aan de slag te gaan. De meester is altijd een professional
die een kunstpraktijk heeft in het werkveld en een expositie of voorstelling van zijn
werk is altijd de aanleiding om met deze meester aan het werk te gaan.
Bij De Vrijstaat kan de rol van de ‘gezel’ worden ingenomen door verschillende
personen. De educatief medewerker, de workshopbegeleiders, de leerkracht of
de kunstvakdocent: het zijn de personen die samen met de meester de leeromgeving
vormen van de leerling, die hun eigen vaardigheden, kennis en expertise in kunnen
brengen in het werken met de meester en die tevens kunnen leren van de meester.

Ons aanbod: docententrainingen
Voor leerkrachten bieden wij trainingen aan om het creatieve vermogen te
ontwikkelen en te vergroten. Met deze trainingen wil De Vrijstaat een bijdrage leveren
aan het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de
school. Als onderdeel van een studiedag, een teamuitje of gecombineerd met het
bezoek aan een van onze expo’s of voorstellingen. De trainingen kunnen ook op
maat worden ontwikkeld.

Tarieven
Heeft jouw school een specifieke wens of zijn jullie geïnteresseerd in een training
voor het docententeam? We maken graag een offerte op maat. Neem vrijblijvend
contact met ons op.

Contact:
Charlotte van Eijsden, educatief medewerker van De Vrijstaat, is aanspreekpunt
voor scholen.
De Vrijstaat
Hof van Monaco 3
3541 DT Utrecht
Tel - 030 30 30 012
Mail - info@devrijstaat.nl
Website - www.devrijstaat.nl
De Vrijstaat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en maakt
onderdeel uit van het netwerk Creatief Vermogen Utrecht. De afgelopen jaren
hebben we meerdere Creatieve Partnerschappen gehad met diverse basisscholen.
De kennis en expertise die wij hebben opgebouwd op het gebied van kunsteducatie zetten wij graag in om zo veel mogelijk kinderen de kracht van kunst te
laten ervaren.

Meubels maken met Rikkert Paauw

Animatiestudio Vrijstaat

Leerlingen ontmoeten de kunstenaar
en werken met zijn materialen, technieken en inspiratiebronnen. Samen met
kunstenaar Rikkert maakten de leerlingen
meubels van restmaterialen, die zij
toonden tijdens een eigen expositie in
Podium Hoge Woerd.

Ieder seizoen staat er een andere
discipline centraal op De Vrijstaat:
in Animatiestudio Vrijstaat maakten
leerlingen hun eigen animatiefilms,
van scenario en personages tot
stop-motion film.
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