
't Speelwerk: het Centrum voor Kunstzinnige Vorming

In Kampen bestaat het Centrum voor Kunstzinnige Vorming 't Speelwerk al sinds 1969. Vanaf het
begin is het streven geweest om iedereen, jong enoud, zelfwerkzaam te laten zijn op het gebied
van beeldende kunst, keramiek, ruimtelijk vormgeven, theater, audio-visuele vormgeving (o.a.
fotografie), vormgeven met behulp van de computer, kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, lite
ratuur, ballet en dans.
Veel inwoners van Kampen en omgeving hebben de weg gevonden naar een zinvolle creatieve
vrijetijdsbesteding dankzij de cursussen van 't Speelwerk.

Een greep uit het aanbod:

Tekenen en schilderen: cursussen voor beginners en gevorderden.
Keramiek: draaien, handvormen, giettechnieken en glazuren.
Model en portret: in klei, was en gips, maar ook tekenen en schilderen.
Ruimtelijk vormgeven: in hout, metaal en met natuurlijke materialen.
Kalligrafie: de kunst van het letterschrijven.
Fotografie: verantwoorde opnamen en werken in de doka.
Vormgeven op de computer: ontwerpen en foto's digitaal verwerken.
Theater: werken aan een productie of spel-improvisatie en grimeren.
Textiel: van draad tot stof en ruimtelijk werken.
Binnenhuisarchitectuur: kleurgebruik, materiaalkennis en inrichting.
Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing: de theorie en de beleving.
Kunst kijken, muziek luisteren: een cursus waarbij ogen en oren opengaan.
Flamenco-dansen voor beginners en gevorderden: ole!
Ballet en moderne dans: de voortzetting van de balletschool van Hanni Dokter.
V~~r kinderen: tekenen, schilderen en ruimtelijk werken, maar ook theater: kindertoneel, ballet
en het succesvolle kindermuziektheater met uitvoeringen in de Stadsgehoorzaal.
V~~r jongeren: muziektheater met uitvoeringen, toneel, je eigen boek maken: vanaf het papier
tot en met de illustraties en het inbinden. Ruimtelijk werken.
Ballet en moderne dans.
In het voorjaar zijn er cursussen buitentekenen en grafiek (druktechnieken).

Basisscholen en Voortgezet Onderwijs: 't Speelwerk ontwikkelt aanbod voor scholen: lespro
gramma's, lesbrieven en begeleiding voor leerkrachten en teams.
Projecten: kunstmanifestaties, excursies en tentoonstellingen.

't Speelwerk: Centrum voor Kunstzinnige Vorming in Kampen:
zinnige kunst: voor iedereen in allerlei vormen!
Burgwal 86 in Kampen, tel. 038 3313874
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