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 kunst van kunstenaars als inspiratiebron voor kunst van leerlingen  

13 eindexamenwerkstukken in confrontatie met 13 kunstwerken  

De expositie Leerling-Kunst-Kunstenaar wordt geopend op vrijdag 24 maart  om 19.30 in de toren van de 
Martinuskerk Woudrichem door de Nederlandse topcouturier Mart Visser. De expositie toont 13 eind-
examenwerkstukken van 28 leerlingen van VMBO de Schans uit Sleeuwijk en 13 kunstwerken uit de 
collectie van Yellow Fellow. De expositie is geopend van 24 maart tot 3 april, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00. 

 
Over de expositie  

In mei 2005 bezochten leerlingen van de richting mode/commercie een expositie van Stichting Yellow 
Fellow waarin het werk van vier generaties vrouwen in de kunst werd getoond, een schilder, twee 
modeontwerpsters en een productontwerpster. Daarnaast hebben de leerlingen het Symposion Gorinchem 
2005 bezocht. In oktober was er een excursie naar modestad Antwerpen, met een bezoek aan het Mode 
Museum. Dit alles diende als inspiratiebron voor de eindexamenopdracht: maak een kledingstuk. Dit 
deden: Sylvana Broos, Miranda de Jong, Daphne de Haas, Veronic van Kooij, Anoek van Dijk, 
Nienke van Ooyen, Kirsten Ippel, Esmee van Staden, Moniek Kant, Amy van Andel, Mandy van 
Beek, Sylvana van de Vliet, Esmiralda Boer, Angelie Schouten, Veerle Groeneveld, Dymfna 
Muller, Jackelien Kamp, Nikki Verschure, Nathalie  Pruissen, Merle Verlee, Sharona van Vliet, 
Maaike van Wouwen, Liz Rijkse, Margo Bos, Danielle van Dalen, Danielle Lievaart, Nadine van 
Noort, Denise van Tuijl. 
De leerlingen hebben zich voor hun eindexamenwerkstukken laten inspireren door een kunstwerk of 
hebben ter gelegenheid van de expositie een bij hun werkstuk passend kunstwerk gekozen uit de collectie 
van Yellow Fellow. Hun keuze is: Beth Arhur, Nieves Billmyer, Nassos Daphnis, Seymour Boardman 
(USA), Gilbert Decock (België), Carel Blotkamp, Jaap Egmond, Johanna van Roode, Ger de Joode 
(Nederland) Enric Adsera Riba (Spanje), Daniela Presta (Argentinië). Deze keuze levert een spannende 
confrontatie op in de expositie. Ter gelegenheid van de expositie verschijnt een publicatie waarin de 
leerlingen hun werkstukken en keuze voor de kunstwerken toelichten.  
 

Yellow Fellow en VMBO de Schans 

Stichting Yellow Fellow is bezig met de oprichting van een museum voor abstracte kunst in Woudrichem: 
Museum Yellow Fellow, een avontuur voor de geest. Het doel van dit museum is de abstracte kunst midden in 
de maatschappij te plaatsen en de creatieve kracht ervan terug te geven aan de samenleving. Omdat 
abstracte kunst niet refereert aan de herkenbare werkelijkheid leent deze kunstvorm zich goed voor 
educatieve projecten die het anders leren kijken en denken stimuleren. Vooruitlopend op de opening van 
het museum wordt dit concept volop uitgeprobeerd en geoptimaliseerd. Jopie Nieuwenhuyzen, docente 
van VMBO de Schans, is met haar CKV-groepen vanaf het begin betrokken bij de educatieprojecten van 
Yellow Fellow. Vanaf 2004 heeft dit een aantal bijzondere resultaten opgeleverd. 
 

Voor de redactie: 
Voor vragen, digitaal beeldmateriaal of het opvragen van de publicatie: Menna Kruiswijk 06 22513523 of 
Jopie Nieuwenhuyzen 0183 304100 (de Schans) of 0183 504754 (privé). Meer informatie over Yellow Fellow: 
www.yellow-fellow.com Achtergrondinformatie over Mart Visser: www.martvisser.nl. Achtergrond-
informatie over de Schans: www.oudehoven.nl/schans.htm 
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