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Kunstkeien bestaat uit twee onderdelen: 
Maak het mee en Maak het zelf. Hier
mee sluit het cultuureducatieprogram
ma inhoudelijk aan op de twee pijlers 
van het leergebied kunst en cultuur van 
Curriculum.nu: 
• meemaken en betekenis geven
• maken en betekenis geven. 

Maak het mee
Via het bezoek aan theater en musea 
beleven kinderen kunst en cultuur. Het 
meemaken van kunst en kennismaken 
met professionals staat centraal. Dit is 
een bijzondere ervaring, eentje die niet 
vanzelfsprekend is voor sommige kin
deren. Door het meemaken van kunst
uitingen krijgen leerlingen een bredere 
blik op de wereld én zichzelf. 

Maak het zelf
Het zelf maken van kunst heeft een  
plek in het keuzemenu van Kunstkeien. 
Iedere leerling neemt deel aan een  
project (een lessenserie of activiteit)  
uit dit keuzemenu. De leerling maakt  
op actieve wijze kennis met één van  
de kunstdisciplines. 

VOORWOORD KUNSTKEIEN 2022–2023

Met plezier presenteren we het cultuureducatieprogramma 
Kunstkeien voor schooljaar 2022–2023. Kunstkeien biedt 
een basis voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Via 
Kunstkeien maken leerlingen kennis met kunst en cultuur in 
hun eigen culturele omgeving. 

In deze brochure lees je meer over de 
inhoud van de projecten en kun je een 
keuze maken voor de activiteit die jou 
en de leerlingen het meest aanspreekt 
of past bij het curriculum van de 
school.

Meedoen?
Deelname aan Kunstkeien kost € 12,50 
per leerling. Scholen ontvangen 
van het rijk € 16,86 per leerling voor 
cultuuronderwijs. Inschrijven voor 
Kunstkeien 2022-2023 is mogelijk  
tot en met 14 april 2022 via 
www.neoscultuuronderwijs.nl. 

De aanvragen worden op volgorde  
van binnenkomst behandeld. We zien 
je inschrijving graag tegemoet! 

NEOS, experts in cultuuronderwijs
NEOS ondersteunt scholen en 
organisaties uit regio Amersfoort bij 
het vormgeven van hun cultuuraanbod 
voor kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar. Hierbij werken we samen met 
culturele partners.

2022
2023
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Het beleven van professionele kunst daagt leerlingen uit 
om goed te kijken, te luisteren en zich te verwonderen. 
Het biedt een bredere blik op de wereld. Binnen de pijler 
meemaken komen leerlingen in aanraking met professionele 
uitingsvormen van kunst en cultuur.

Maak 
het mee!

We bieden leerlingen een onvergetelijke 
ervaring in een Amersfoorts theater 
of museum en dagen ze uit om te 
reflecteren en analyseren. We bieden 
educatief materiaal dat de leerkracht 
voor óf na het bezoek in de klas zelf 
kan behandelen. 

Theatervoorstelling
We programmeren jeugdtheater van 
 bij voorkeur  makers uit onze eigen 
stad en regio. Hierbij houden we 
rekening met een afwisselend aanbod, 
waarin dans, theater en muziek zijn 
vertegenwoordigd. 

Kunstkeien
Maak het mee!

Voor de jongste leerlingen kan de voor
stelling plaatsvinden op school. De 
oudere leerlingen brengen een bezoek 
aan theaters als De Lieve Vrouw, Flint 
Theater, Veerensmederij en ICOON
theater. Zo proeven zij de sfeer van een 
echt theater. Op welke plaats dan ook, 
leerlingen maken kennis met professio
nele dansers, acteurs en musici.
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Museumbezoek
Naast theatervoorstellingen laten we 
leerlingen ook genieten van het rijke 
culturele aanbod van musea of erf
goedinstellingen in de stad. Leerlingen 
gaan op ontdekking in hun eigen cultu
rele omgeving. Ze bekijken de nieuwe 
tentoonstelling in Kunsthal KAdE, 
ontdekken de kunst van De Stijl in het 
Mondriaanhuis of duiken de Amers
foortse geschiedenis in bij Museum 
Flehite. Voor de leerlingen van de bo
venbouw behoort een filmprogramma 
in De Lieve Vrouw of een rondleiding in 
Kamp Amersfoort tot de mogelijkheden. 

Jaarlijks worden de bezoeken aan een 
theatervoorstelling en een museum 
afgewisseld. Zo zien leerlingen dus het 
ene schooljaar een theater, muziek of 
dansvoorstelling en bezoeken ze het 
volgende jaar een Amersfoorts museum 
of erfgoedinstelling. Veel inspiratie en 
afwisseling dus!

De roostering ontvang je samen met 
het rooster voor het keuzemenu. We la
ten je weten in welk museum of theater 
de leerlingen welkom zijn en waar je het 
lesmateriaal kunt vinden.
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Wist je dat NEOS Cultuur 
onderwijs netwerkbijeen
komsten, workshops, 
cursussen en inspiratie
sessies organiseert?
 
Bij de NEOS Academie ontmoet je  
collega’s uit het onderwijs en profes
sionals uit het culturele veld en deel 
je kennis, inspiratie en ervaringen. 

Zo geven we jaarlijks de cursus Interne 
Cultuur Coördinator (ICC), waar je  
onder begeleiding een cultuurplan  
voor jouw school schrijft en leert hoe  
je cultuuronderwijs een vaste plaats 
geeft in het onderwijs. Wil je meer  
weten over ontwikkelingen op het ge
bied van cultuuronderwijs, of je laten  
in   spi reren door goede voorbeelden  
van andere scholen? De NEOS Acade
mie biedt je inspirerende bijeenkomsten 
waar je gratis aan kunt deelnemen. 

Neem een kijkje op onze website  
www.neoscultuuronderwijs.nl voor  
de eerstvolgende bijeenkomst en  
geef je snel op! 

‘De netwerkbijeenkomst was  
in spirerend, werd vol enthousiasme 
geleid en het was fijn dat ik  
er va  ringen kon delen met andere 
leerkrachten en interne cultuur-
coördinatoren.’
Een enthousiaste leerkracht
over één van de netwerkbijeenkomsten bij NEOS

Kunstkeien
NEOS Cultuuronderwijs
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Maak het zelf!

Binnen de pijler maken staan experimenteren, creëren, 
vormgeven en (re)produceren centraal. Een kunstvakdocent 
in de klas daagt leerlingen uit om hun creatieve vermogen 
in te zetten. Dit doen ze door zelf een opdracht uit te voeren 
en een artistiek product te maken waar iedereen trots op is! 
De actieve projecten vinden veelal plaats in de klas onder 
leiding van een externe kunstvakdocent.

Maak 
het zelf!

Zo maken leerlingen kennis met am
bachtelijke druktechnieken, dompelen 
ze zich onder in de wereld van opera, 
spelen en regisseren een eigen theater
scène of maken muziek met zelf
gemaakte instrumenten. Kortom, er is 
volop keuze om samen te ontdekken, 
produceren en plezier te hebben.
Het keuzemenu biedt een actief school
breed programma met producten van 
verschillende Amersfoortse culturele 
instellingen en kunstvakdocenten. 

Per bouw bieden we een aantal 
activiteiten aan. Bij inschrijving voor 
Kunstkeien kun je per bouw een eerste 
en tweede keuze aangeven. De keuze
vrijheid maakt het mogelijk je eigen 
programma samen te stellen. Er wordt 
per bouw één activiteit ingeroosterd. 
Elke groep in die bouw krijgt hetzelfde 
project. Het rooster ontvang je voor de 
zomervakantie van 2022. 

KEUZEMENU GROEP 1&2

Allemaal kunstenaars
Beeldende kunst en  
erfgoed – Mondriaanhuis

Piet Mondriaan was een kunstenaar 
die voornamelijk schilderijen maakte. 
Maar als iedereen schilderijen kan 
maken, wat maakt een kunstenaar 
dan een kunstenaar? In Allemaal 
Kunstenaars worden leerlingen 
meegenomen in de belevingswereld 
van Mondriaan. Ze leren op spelende 
wijze wat hij deed en hoe hij te werk 
ging. Ze stappen zijn atelier binnen 
en onderzoeken zijn schilderspullen. 
Aan het eind van het bezoek kunnen 
de leerlingen zelf aan de slag in het 
atelier van het Mondriaanhuis, waar 
ze de kunstenaar in zichzelf kunnen 
ontdekken.

Informatie

tijdsduur 75 minuten

uitvoering museumdocent

locatie Mondriaanhuis

Bijzondere beroepen
Theater – kunstvakdocent

Politieagent, brandweerman of juf 
zijn populaire beroepen voor veel 
leerlingen. Tijdens deze theaterlessen 
dagen we leerlingen uit om hele  
andere beroepen te leren kennen. 
Naar aanleiding van het boek Ik weet 
wat ik worden wil van Erik van Os,  
Elle van Lieshout en Mies van Hout, 
maken de leerlingen kennis met the
ater en met verschillende beroepen. 
In de lessenreeks ervaren leerlingen 
hoe het is om hun droombaan te 
hebben. Want hoe is het om piraat, 
detective, uitvinder of acrobaat te 
zijn? Door middel van laagdrempelige 
oefeningen zijn ze spelenderwijs  
bezig met personageontwikkeling, 
zang, dans, en wordt de fantasie volop 
aangewakkerd.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school
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Kunstkeien
Maak het zelf!

Het Wilde Dierenorkest
Dans  kunstvakdocent

In Het Wilde Dierenorkest dansen leer
lingen met de dieren uit het gelijkna
mige boek van Dan Brown. Het boek 
wordt voorgelezen en de leerlingen 
dansen op de muziek van het boek. 
Allemaal hebben ze een eigen plek in 
het orkest en gaan ze bij elkaar op be
zoek. Ze vliegen met de woudvogels, 
nemen een kijkje bij de klunzenkatjes 
en bezoeken de galoppony’s, enge 
ratten en een kikkerkoor. Al dansend 
komen ze erachter dat ze best veel 
kunnen leren van dieren!

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Het dansmuseum
Dans  kunstvakdocent

In Het Dansmuseum worden kinde
ren geïnspireerd door verschillende 
schilderijen die ze tot leven brengen 
in een dans. Ze maken kennis met de 
bekende balletschilderijen van Degas, 
leren gevoelens omzetten in dans
bewegingen aan de hand van het 
beeld De Denker van Rodin en dansen 
mysterieus op oosterse muziek.  
Zo leren de leerlingen iedere les 
beeldende kunst en dans aan elkaar 
te koppelen.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Mag ik meedoen?
Muziek – Holland Opera

Deze meezingvoorstelling, gebaseerd 
op het gelijknamige prentenboek van 
John Kelly, is speciaal gemaakt voor 
kleuters. Een hondje gaat op zoek 
naar een club. Al zingend duiken de 
kinderen in de rol van een club katten 
en kippen. Telkens mag het hondje 
niet meedoen. Wat moet hij doen? 
Mag ik meedoen? is een toegankelijke 
kennismaking met opera en (klas
sieke) muziek. De voorstelling wordt 
uitgevoerd door een zanger en een 
musicus. Zij toveren de klas om tot 
een echte beestenbende!

Informatie 

tijdsduur 45 minuten

uitvoering zanger en musicus

locatie speelzaal op school

Vette Versjes
Literatuur – Bibliotheek Eemland

De Nederlandse kinderpoëzie is van 
hoog niveau! Topauteurs als Hans & 
Monique Hagen, Erik van Os, Bette 
Westera en Koos Meinderts schrijven 
poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, 
geestig, grappig en vol taalplezier.  
Tijdens dit programma maken leer
lingen kennis met gedichten en gaan 
ze zelf spelen met taal. Hun gevoel 
voor ritme en taal wordt aangewakkerd, 
met als eindresultaat een prachtige 
dichtbundel. 

Je kunt er voor kiezen om een dichter 
op school uit te nodigen. De biblio
theek regelt dit graag voor je!

Informatie 

tijdsduur 2 x 45 minuten

uitvoering door jeugdspecialist bibliotheek

locatie klaslokaal



Filmsterren
Theater  kunstvakdocent

Acteren, hoe doe je dat eigenlijk? 
En wat is daar allemaal voor nodig? 
In dit programma wanen leerlingen 
zich echte filmsterren. Via spellen en 
oefeningen gaan ze aan de slag met 
theater en werken ze toe naar korte 
presentaties waarin ze scènes spe
len. Theatertechnieken als emoties 
nabootsen, een scène opbouwen en 
personageontwikkeling komen aan 
bod. De leerlingen wakkeren hun 
fantasie en spelplezier aan en worden 
uitgedaagd om samen te werken.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Ambachtelijk werk  
aan de Eem
Beeldende kunst en erfgoed – 
De Katoendrukkerij

De eerste katoendrukkerij van Europa 
in de 17e eeuw stond in Amersfoort! 
Met zogenoemde blockprints drukte 
men motieven op katoen tot kleur
rijke stoffen voor kleding en woon
stoffering. Ook in de moderne tijd 
kunnen leerlingen zelf katoendrukken 
en patronen bedenken. De leerkracht 
geeft een voorbereidende les op 
school en daarna volgen de leerlingen 
een workshop blockprinten bij de 
Katoendrukkerij. Al doende leren ze 
over de geschiedenis en de techniek 
van dit ambacht.

Informatie 

tijdsduur digitale lesbrief (voorbereiding en 

verwerking) totaal 100 minuten en workshop 

90 minuten

uitvoering lesbrief door leerkracht, workshop 

door docenten Katoendrukkerij

locatie klaslokaal en de Katoendrukkerij 

(in de Volmolen naast de Koppelpoort)

KEUZEMENU GROEP 5&6
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KEUZEMENU GROEP 3&4

Recycle beats
Muziek  kunstvakdocent

Recycle Beats bestaat uit vier lessen 
rondom slagwerk, maat en ritme. De 
leerlingen maken kennis met diverse 
slagwerkinstrumenten en onderdelen 
van het drumstel. Ze bootsen de 
klanken na met allerlei instrumenten 
die ze zelf maken. Voorafgaand aan 
de lessen wordt een lesbrief ver
stuurd, waarmee de leerkracht deze 
instrumenten zelf kan maken met de 
leerlingen.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Stop motion
AV  kunstvakdocent

Camera klaar? Actie! Leerlingen 
maken een stopmotion animatie 
met eigen ontworpen figuurtjes en 
decors. Van storyboard tot montage
kamer: leerlingen gaan aan de slag 
als ware filmmakers. 
Onder begeleiding van een kunst
vakdocent gespecialiseerd in audio
visuele kunst creëren zij de set en 
personages voor hun eigen verhaal 
en brengen ze deze tot leven in een 
film. 

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal of mediaruimte
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What a feeling
Dans – kunstvakdocent

In deze reeks danslessen creëren 
leerlingen hun eigen dansstijl. Ze 
komen in aanraking met klassiek 
ballet, moderne dans, streetdance en 
volksdansen. Ze verbreden hun ken
nis over de dansstijlen door middel 
van opdrachten waarbij ze zelf online 
onderzoek doen. In de les kunnen de 
leerlingen de dansstijlen in praktijk 
brengen en leren ze hun eigen lijf en 
emoties beter kennen. Ze doen een 
beroep op hun fantasie en creativiteit. 
What a feeling!

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Toneellezen
Theater en literatuur –  
Bibliotheek Eemland en kunst
vakdocent

In deze levendige lessen ontwikkelen 
de kinderen spelenderwijs hun lees
vaardigheden. Ook leren ze hoe films 
of televisieseries worden gemaakt. 
Het begint allemaal met een script  
en acteurs. De klas leest gezamenlijk 
een script van een mooi, spannend 
verhaal. Iedereen krijgt een rol. 
Dia logen wisselen elkaar snel af. Zo 
maken de leerlingen nieuwe lees
kilometers, leren ze zich inleven in 
personages en wordt het leesplezier 
gestimuleerd. Onder begeleiding van 
een theater docent werken ze toe naar 
de presentatie van scènes. 

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering 1 x 60 minuten door jeugd

specialist Bibliotheek Eemland en  

2 x 60 minuten door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Maak je eigen opera
Muziek – Holland Opera

Elk schooljaar wordt er door Holland 
Opera een meespeelversie ge
maakt van één van de professionele 
voorstellingen van dat seizoen. Deze 
wordt ingestudeerd met de leerlingen 
tijdens diverse workshops muziek, 
dans, zang en theater, gegeven door 
docenten van Holland Opera. Uit
eindelijk mogen ze ervaren hoe  
het is om op een écht podium te 
staan. In theater De Veerensmederij 
treedt de hele klas op voor publiek! 

Optioneel: Het is mogelijk om een 
extra theatervoorstelling te boeken 
en ook de professionele voorstelling 
van Holland Opera te bekijken. 

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering muziekdocent

locatie speelzaal op school en theater  

De Veerensmederij

Kunsthal KAdE achter 
de schermen
Beeldende Kunst – Kunsthal 
KAdE

Wat komt er kijken bij het maken van 
een tentoonstelling? Is een kunsthal 
iets anders dan een museum? Wie 
zijn de mensen achter een tentoon
stelling en wat doen ze? Deze vragen 
en vele andere worden beantwoord 
in deze interactieve workshop. Op 
school kijken de leerlingen eerst 
de film KAdE achter de schermen. 
Na deze voorbereiding in de klas, 
gaan de leerlingen zelf poolshoogte 
nemen in de Kunsthal. Samen met de 
museumdocent onderzoeken ze hoe 
de nieuwe tentoonstelling in elkaar 
zit. Na afloop maken ze in de klas een 
eigen tentoonstelling.

Informatie 

tijdsduur 45 minuten voorbereiding in de 

klas (door leerkracht) 75 minuten bezoek aan 

Kunsthal KAdE en 90 minuten workshop in de 

klas (door museumdocent)

uitvoering door museumdocent en leerkracht

locatie klaslokaal en Kunsthal KAdE 
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Diepdruk
Beeldende kunst – Stadsatelier

In het programma Diepdruk van Het 
Stadsatelier krijgen leerlingen een 
kijkje in de keuken van de ambachte
lijke drukkerij. In de klas leren zij  
aan de hand van voorbereidend les 
materiaal over de geschiedenis van 
de druktechniek. Ze krijgen een  
rondleiding in de werkplaats waar  
de oude drukpers uit 1956 wordt  
gedemonstreerd. Daarnaast ver
diepen de leerlingen zich in de stad 
Amersfoort en in hun favoriete plek 
in de stad. Deze plek is het onderwerp 
van een ambachtelijk gemaakte ets. 
Ook gaan ze buiten op pad met een 
tekenopdracht onder begeleiding  
van ouders en/of leerkracht(en). 

Informatie

tijdsduur 90 minuten voorbereidingsles en 

90 minuten workshops in Het Stadsatelier en 

eventueel 30 minuten verwerkingsles

uitvoering door de leerkracht (voorbereidings

les) en door docent van Het Stadsatelier 

locatie op school en in Het Stadsatelier

De erfenis van oom  
Ferdinand
Erfgoed – Museum Flehite

Het museum komt naar school met 
een koffer vol museumvoorwerpen 
die leerlingen kunnen onderzoeken. 
Welke vorm heeft het en van welke 
materialen is het gemaakt? Waarvoor 
kan het zijn gebruikt? En door wie? 
Leerlingen ervaren dat je door zelf te 
onderzoeken veel leert over de voor
werpen én over het dagelijks leven in 
een andere tijd. 

Informatie 

tijdsduur 75 minuten gastles + voor

bereidende digitale lesbrief

uitvoering door twee museumdocenten

locatie klaslokaal

Dance mov(i)e
Dans – kunstvakdocent

In drie danslessen werken de leer
lingen in kleine groepjes toe naar  
het maken van een eigen dans 
TikTokvideo. Hierin laten ze zien 
dat ze beschikken over kennis van 
verschillende dansstijlen, creativiteit 
en motivatie. Ze maken een choreo
grafie, bedenken een compositie 
van verschillende bewegingen in 
de ruimte en brengen dansend hun 
boodschap over.

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten en +/90 minuten 

lesbrief

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

bijzonderheden in overleg met de school 

kiezen we een geschikte drager voor het 

opnemen van de filmpjes

Songwriting
Muziek – kunstvakdocent

Muziek doet iets met je emoties: je 
wordt vrolijk, ontroerd of wilt graag 
gaan dansen! De mooiste liedjes 
lijken vaak heel eenvoudig, maar een 
eenvoudig nummer schrijven blijkt 
soms nog best ingewikkeld. In deze 
workshop onder begeleiding van een 
professionele songwriter maken de 
leerlingen kennis met de wonderlijke 
wisselwerking tussen teksten en  
muziek. Ook leren ze hoe je hiermee 
iets van jezelf kunt uitdrukken.

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal
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Filmmakers 
Film – De Lieve Vrouw en Het Medialab (Bibliotheek Eemland) 

Samen met onze partners maken we het 
mogelijk om het aanbod voor Kunstkeien 
samen te stellen. Elke activiteit is met 
zorg samengesteld om ieder kind in de 
regio Amersfoort met kunst en cultuur in 
aanraking te laten komen.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS

Wil je dit programma afnemen of 
meer informatie? Schrijf je dan via 
het inschrijfformulier in en wij nemen 
contact met je op over de meerprijs 
en mogelijkheden. 

Informatie

tijdsduur 190 minuten medialab/stad en  

60 minuten in De Lieve Vrouw

uitvoering door docent AV medialab en 

docent filmeducatie

locatie Het Medialab in het Eemhuis/school  

en Theater De Lieve Vrouw

Onder begeleiding van een film
professional gaan leerlingen in Het 
Medialab van Bibliotheek Eemland of 
op school aan de slag met het maken 
van een korte promotiefilm. Na een 
introductie over film maken gaan ze 
zelf met de camera op pad. Hoe bren
gen zij de stad Amersfoort en/of hun 
school in beeld? Ze maken kennis 
met filmvaardigheden, documentaire 
technieken en montage. Hun eigen 
film gaan ze vervolgens bekijken op 
het grote doek in filmtheater De Lieve 
Vrouw.

Dit 
programma 
is tegen een 
meerprijs af 

te nemen
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Prijs en inschrijven

Deelname aan het programma 
Kunstkeien kost € 12,50 per leerling. 
Meedoen met Kunstkeien kun je be
kostigen uit de € 16,86 voor cultuur
onderwijs die je als school via het rijk 
ontvangt. Facturatie voor Kunstkeien 
geschiedt medio februari van school
jaar 2022-2023.

Inschrijven voor Kunstkeien is  
moge lijk tot en met 14 april 2022  
via www.neoscultuuronderwijs.nl.  
De aanvragen worden in volgorde 
van binnenkomst behandeld. Schrijf 
je dus snel in!

Prijs en
inschrijven

Heb je vragen of wil je meer infor
matie over de (gesubsidieerde)  
maatwerkprojecten uit ons aanbod  
of over de NEOS Academie? Neem 
dan contact met ons op, we denken 
graag met je mee.

Mijke Rummens
Adviseur & Projectleider
mijke@neoscultuuronderwijs.nl

Team NEOS 
team@neoscultuuronderwijs.nl

 

neoscultuuronderwijs.nl
Alle informatie en aanbod op 
één plek bij elkaar. 

Contact

Post- en bezoekadres NEOS Cultuuronderwijs

Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort

 fb.com/neoscultuuronderwijs

 instagram.com/neoscultuuronderwijs

Colofon

uitgave 

NEOS Cultuuronderwijs,

maart 2022

teksten 

Sanne Linders

redactie 

Bart Juttmann

ontwerp 

Kukel ontwerpt, Nijmegen

fotografie 

Mike Bink, Holland Opera, NEOS, 

Stadsatelier, De Katoendrukkerij, 

De Bibliotheek Eemland,  

Kunsthal KAdE, Henry Krul,  

Linda Bouritius, Maarten van 

Apeldoorn

druk 

Drukkerij Printing, Amersfoort
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