
Karim Amghar

Als creatieve professional werkzaam 
op verschillende scholen heb je (steeds 
vaker) te maken met een (cultureel) 
diverse leerlingpopulatie. Hoe vind je 
nu eigenlijk aansluiting bij die diverse 
groep leerlingen? Hoe kun je aansluiten 
bij de belevingswereld van een kind of 
jongere en hoe bied je hen tegelijker-
tijd nieuwe perspectieven? Kan kunst 
dienen om elkaars taal te verstaan, 
achtergrond te leren kennen en brug-
gen te bouwen? En welke rol heb jij als 
kunstvakdocent/kunstenaar daarin?
Deze vragen staan centraal in de  
net werk bijeen komst die NEOS cultuur
onderwijs organiseert op zaterdag
ochtend 27 november.  

Het thema Verbinding loopt als een 
rode draad door het programma. 
In een dialoog met vakgenoten, onder 
begeleiding van docent en programma-
maker Karim Amghar (bekend van de 
tvserie Karim pakt zijn kans) zoeken 
we naar antwoorden. We sluiten de 
ochtend af met een bezoek aan de  
ten toonstelling van Natasja Kensmil  
en Sadik Kwaish Alfraji in Kunsthal 
KAdE, waar kunstenaar Sadik zelf  
zal vertellen over zijn werk. 

NEOS Community  
Sluit je aan bij de NEOS community, ontmoet 
collega’s en laat je inspireren!

Sadik Kwaish Alfraji

Maandag 23 augustus

Tijd Activiteit

9.30 – 10.00 uur Inloop met koffie  en thee

10.00 – 10.20 uur
Welkom en voorstellen kerndocenten 

door NEOS

10.20 – 11.20 uur
Interactieve keynote  
door Karim Amghar

11.20 – 11.35 uur Pauze

11.35 – 12.35 uur

Dialoog over diversiteit, culturele 
sensitiviteit en common ground  

aan de hand van de Talking Stick 
methodiek

12.35 – 14.00 uur
Lunch en rondleiding in de  

tentoonstelling van Natasja Kensmil  
en Sadik Kwaish Alfraji

PROGRAMMA NETWERKBIJEENKOMST
ZATERDAG 27 NOVEMBER

(wellicht een logo voor de NEOS Academie?)

In de pluriforme samenleving waarin we leven komen tolerantie en 
sociale cohesie steeds meer onder druk te staan. Belangrijke vraag 
hierbij is: kunnen tolerantie en sociale cohesie bij dragen aan het 
prettig samenleven van mensen? 
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Once Upon a Time, Hadiqat al Umma                           (video still 4), 2017

DATUM ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 |  
VOOR CREATIEVE PROFESSIONALS  
IN DE REGIO AMERSFOORT |  LOCATIE 
EEMHUIS, EEMPLEIN 75, AMERSFOORT |  
DEELNAME GRATIS

Let op! We volgen de Corona-
richtlijnen van de Rijksoverheid, 
zorg er daarom voor dat je een 
Corona toegangs bewijs hebt bij 
deelname aan deze activiteit.

https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/natasja-kensmil-sadik-kwaish-alfraji
https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/natasja-kensmil-sadik-kwaish-alfraji
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