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Ontwerp: Marlies van der Veer

De Inspiratiebron van 2019 : Admiraal van Kinsbergen
*Jaarprogramma
Er is een jaarprogramma van activiteiten in het kader van het Kinsbergenjaar
verschenen waar diverse organisaties een bijdrage leveren.
Het scholenprojekt De Waterwerken, onderdeel van Vestingval, hoort daar ook
bij en staat vermeld op de flyer te midden van een overzicht van alle activiteiten.
Zie Admiraal van Kinsbergenjaar 2019 FACEBOOK
*Openluchttheater : 24 en 25 mei
Ga vooral naar het openluchttheater met een voorstelling over het Elburgse
leven van De Admiraal opgevoerd op het water en geschreven door Freek
Van der Heide en georganiseerd door Stichting 8081.
Financiële waardering van de Gemeente Elburg en de Rotary Wezep/Oldebroek
Lang op gewacht en dan toch gekregen:een financiële bijdrage van twee
verschillende instanties. Hierdoor zijn wij verzekerd voor het vergoeden
van materiaalkosten. Kunsteducatie spreekt geldverstrekkers blijkbaar aan.

Het Admiraaltje:
De leerlingen van de Van Kinsbergenschool o.l.v. Joke Hage bouwt samen
met Lex Terpstra, medewerker van de Botterwerf Het Admiraaltje, een replica
van een historisch schip. Elke vrijdag timmert een ander groepje aan het
gezamenlijk resultaat. Dit schip komt bij De Vischpoort te liggen.

leerlingen van de Van Kinsbergenschool o.l.v. Lex Terpstra en Joke Hage timmeren aan hun schip

Het Lambert Franckenscollege:
Bijna klaar om te gaan dobberen in de grachten
De afgelopen maanden hebben leerlingen van Havo-4 in het kader van de CKVlessen in groepjes aan hun kunstwerk gewerkt. Dit heeft zo’n 20 objecten
opgeleverd. Dit alles begeleid door de docenten: Els van Andel, Jellie Kooistra,
Jessica Achter de Molen en Janneke Schoonhoven. De creativiteit spat van de
werkstukken af en betreffen uiteenlopende onderwerpen zoals frikandellen, de
bedreigde planeet, een ijsbeer in nood, een mooi plompblad, tot de Nashvilleverklaring.
hierbij alvast een indruk:

Werk in uitvoering
Dorien Eikenaar, docent op het Kinsbergencollege is aan de slag met haar
leerlingen met als uitgangspunt een aantal pallets, waarop drijvende steden
gebouwd worden.
Dan gaan nog 3 scholen de komende weken hun plannen realiseren:
zoals Het Oostenlicht met een school vissen, Innova met de Waterdieren en
de Wildemaet met drijvende eilanden.
Materialen: er zijn nog jerrycans in de aanbieding
Er wordt nog steeds gewerkt aan het verzamelen van materialen, die het
drijfvermogen zullen bevorderen. Mochten er nog jerrycans nodig zijn, dan zijn
deze in overleg af te halen op het LFC. Hieronder het bewijs van de service van
Willem Bultman, die de jerrycans opgehaald heeft en naar het LFC heeft
vervoerd.

van het inzamelpunt Oostendorperstraatweg naar de fietsenstalling van het LFC

Filmpjes voor de website van Vestingval en LOE
Het streven is om op alle scholen een filmpje te maken over het proces en
hun makers gemaakt door Frans Sellies. Hiertoe wordt door de contactpersoon
per school een afspraak gemaakt voor het juiste moment. Deze worden op onze
website geplaatst, waar je onder EDUCATIE nog meer beeldmateriaal kan vinden.
Plaatsing Kunstwerken/ samenstellen expositie
De komende weken moet duidelijk worden op welke plekken de Waterwerken
komen te liggen. Waarschijnlijk wordt dit een indeling volgens de thema’s, die
ontstaan zijn:
Waterdieren, Vissen, Drijvende Steden, Het Admiraaltje, en Statements.
Dit gebeurt in overleg met de begeleiders en is ook een gok.
Opening Vestingval: woensdagmiddag 29 mei 17.00 uur
Hiervoor ontvang je een uitnodiging om in het museum Elburg de start
mee te maken van de zevende editie van Vestingval met dit jaar het unieke
project Waterwerken waar jouw school ook aan bijgedragen heeft.
Elke docent kan maximaal 2 leerlingen meenemen.
Opruimen: dinsdag 11 juni
Op dinsdag 11 juni moeten alle werkstukken opgehaald worden.
Het moet dan ook duidelijk zijn of je de werkstukken wilt bewaren en waar je
deze dan gaat opslaan.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de grachten en de beek goed
Achterlaten. Dit vanuit de verantwoordelijkheid voor het erfgoed en de toekomst
van bijzondere Vestingval-projekten.
Tenslotte:

Vestingval
Het programma voor Vestingval is bijna klaar: de folder komt eraan, de
website is gevuld, 26 locaties worden gevuld door de beeldende kunstenaars.
Er is een horizontale programmering, elke dag om 11.00 en 15.00 uur een
muzikaal of poëtisch optreden. Wij stellen het op prijs als alle begeleiders en
de leerlingen kennis nemen van dit prachtige evenement.
Samenstelling: Marlies van der Veer:
Reacties en beeldmateriaal naar:
marliesveer@kpnplanet.nl

