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Wat Inspiratiegesprek Kunst en Educatie
Wanneer zondag 24 februari 2013 om 15:00
Waar Burgemeester Sweenslaan 7
  2262 bn  Leidschendam

Een gesprek over jongeren en hun bele-
ving van moderne en hedendaagse kunst. 
Jongeren vermoeden dat kunst voor hen 
een bijzondere bron van kennis en ervaring 
kan zijn. Toch maken ze er weinig gebruik 
van. Eerder ervaren ze een kloof, een afstand 
tussen henzelf en de wereld van de kunst 
waartoe ook het kunstwerk behoort. Tijdens 
het gesprek verkennen we wat jongeren 
boeit in het contact met kunst maar ook wat 
ze ervan weerhoudt of afstoot? Welk soort 
kunsteducatie is gewenst? Wat bevordert 
anders kijken en anders denken? U bent van 
harte uitgenodigd aan het gesprek deel te 
nemen en ervaringen en visies te delen.

Ria Hermanussen (sociologe, kunsthistorica 
i.o.) en Frans Franssen (kunstenaar, docent 
TU/e) delen hun ervaringen met studenten 
Industrial Design aan de TU/e. Caroline van 
der Linden (trainer, onderzoeker van ‘es-
thetische intelligentie’) en Menna Kruiswijk 
(curator) van Yellow Fellow geven praktijk-
voorbeelden van het mbo en vmbo.

Expositie Kijken en Denken
Frans Franssen (Kessel 1959) studeerde aan de 
Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg 
(1978-1983). Zijn werk is divers in beeldtaal, 
kleur, vorm en materiaalgebruik en nodigt 
uit tot kijken en tot denken. De projecten en 
het werk van Frans Franssen zijn verwant 
aan het gedachtegoed van Yellow Fellow. 
Door te kijken met de ogen van kunstenaars 
kunnen wij onze vertrouwde wereld in een 
nieuw licht zien en ontdekkingen doen.

De expositie is geopend tot 8 april op zater-
dag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Gedurende de expositieperiode worden di-
verse activiteiten georganiseerd waaronder:
Inspiratiegesprekken

- 10 maart, Hoe kunst en wetenschap elkaar 
kunnen inspireren tot nieuwe inzichten.

- 24 maart, Kunst, waarheid en kritiek.
Kunstconcert 

- 7 april.

Meer achtergronden en de actuele program-
mering vindt u op www.yellow-fellow.com. 
Voor sommige activiteiten vragen wij u een 
bijdrage in de kosten.
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