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Amadeo Kollectif

is  een  creatieatelier  boordevol  collectieve  experimenten  die  de  verbeelding  stimuleren.  Deze  creatieve,
kunstzinnige ervaringen worden professioneel omkaderd door artiesten, pedagogen en ambachtelijk vakmanschap.

Samen willen we de verbeelding van kinderen en jongeren stimuleren. We willen hen op een laagdrempelige manier

laten proeven van cultuur en collectieve creatie. Want we zijn ervan overtuigd dat verbeelding veerkracht geeft.

Ze doet dromen, creëren en samenwerken. Dankzij verbeelding gaan we anders denken en kunnen we ons nieuwe
werelden voorstellen.

Thema

N-ArT-UUR, tijd voor instinct en eenvoud 
De natuur biedt ons zoveel rijkdom. Zodra kinderen en jongeren hun schermen wegleggen, trekken ze hun ogen groot

open bij de wondere wereld van de natuur. Met N-ArT-UUR zijn we vertrokken voor een  groot avontuur dat ons

onderdompelt in land art, geluiden en associaties met de natuur.

Laat je auditieve verbeelding de vrije loop

N-ArT-UUR  neemt  ons  mee  op  een  mooie  natuurwandeling.  De  natuur  is  onze  inspiratiebron  voor  unieke
creaties. De Amadeo-begeleid(st)ers laten de kinderen en jongeren proeven van land art. Via Atelier Amadeo gaan ze

op zoek naar geluiden. Ze maken samen muziek met hun stem en instrumenten. We stimuleren de auditieve verbeelding
van de deelnemers.

• Zie je de ogen van de boom? 
• Wie woont er onder het sterrenmos? 
• Welke natuurlijke materialen kunnen dienen voor een nieuwe haartooi? 
• Wat voor een geluid maken de wolken, de zon, de bomen? 

Algemene doelstellingen van Amadeo Kollectif

 Het stimuleren van de verbeeldingskracht

 Werken aan een collectief kunstwerk, met aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de 
deelnemers.

Doelstellingen van dit thema

Harmonieuze natuurcomposities

De kleuren  van  de  natuur  veranderen  met  de  seizoenen.  Daaruit  maken  de  kinderen  en  jongeren  harmonieuze
composities met  zelf  samengestelde  kleurenkaarten.  En  als  we  nu  textiel  zouden  kleuren  met  plantaardige

ingrediënten? Daar kunnen ze dan weer kostuums mee maken om allerhande natuurgeesten en andere wezens vorm te
geven. 

De natuur biedt zoveel elementen om mee aan de slag te gaan. In N-ArT-UUR worden zoveel mogelijk disciplines en

aspecten van de natuur verbonden. Dit project is weelderig net zoals de b(l)oeiende natuur.
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Een brede waaier aan kunstvormen

N-ArT-UUR gebruikt verschillende kunstvormen, maar werkt ook aan  persoonlijke ontwikkeling.  De sessie is

allesomvattend. De gebruikte technieken vragen om een sterke groepsdynamiek en intense samenwerking. 

De groepsverbeelding in samenhang met de natuur vormen de basis van een collectieve creatie. Dit project gaat meer
over het traject en de weg die we samen afleggen, maar kan desgewenst wel uitmonden in een openluchttentoonstelling,
een dans- of muziekvoorstelling, een boek of een film.

Pedagogie

Ons vertrekpunt is de wereld en de verbeelding van de deelnemers. Onze Artistieke begeleid(st)ers nemen ze mee op
een creatieve ontdekkingsreis. Door de vele voorgestelde oefeningen en spelen leren de deelnemers al doende.

Verbeelding is de kern van ons artistiek werk. Afhankelijk van het thema, de gewenste kunstdiscipline(s), de leeftijd en
de interesses van de deelnemers, werken we met verschillende instrumenten om de expressie en creativiteit van het
publiek te stimuleren. Wij leggen de nadruk op ervaring en spel, eerder dan op theorie of techniek. De nadruk ligt op
fantasie en creativiteit. 

Meestal  werken we naar  een gemeenschappelijk resultaat  toe:  een voorstelling, een tentoonstelling, een video, een
modeshow, een blog, een website, een muurschildering, een boek, een beeldhouwwerk... De Artistieke  begeleid(st)er
zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen tot het eindproduct, maar zonder hoge verwachtingen of
druk te creëren.

Voor ons is het proces belangrijker dan het product zelf. Ervaring en inzicht zijn van het grootste belang. Wij helpen de
deelnemers mogelijke obstakels te overwinnen om hun verbeelding aan te spreken en hun creativiteit te uiten. Op deze
manier hopen wij hen te helpen groeien.

Imaginarium

Het Imaginarium is een artistiek instrument voor educatieve doeleinden dat in onze workshops wordt gecreëerd. Het
nodigt  uit  tot  dromen  en  collectieve  creativiteit.  Zij  dienen  als  versterker  voor  het  werkterrein  van  de  Artistieke
begeleid(st)er en helpen hem/haar de verbeelding van de deelnemers te stimuleren. Zij zijn een prachtig ingrediënt van
een groepsactiviteit waarbij alle deelnemers met hun verbeelding bijdragen tot een unieke creatie. 

Voorgesteld Imaginarium in verband met het thema: "Atelier Amadeo".

Een meeslepend auditief rijk

Met Atelier Amadeo ligt een idyllisch klanklandschap met prachtige muziekinstrumenten aan

je voeten. Het landschap bestaat uit  verschillende instrumenten die op bepaalde manieren

geplaatst  worden.  Zo  ontstaan  er  bomen  en  plantjes,  bergen  en  weggetjes,  maar  ook

industriële elementen.

Onze  begeleid(st)ers  nemen  kinderen  of  jongeren  mee  op ontdekkingstocht door  het

landschap. Aan de hand van de landschapselementen en geluiden bouwt de groep samen een

verhaal op. Of de groep experimenteert louter met de instrumenten.
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Meer op amadeokollectif.be over Vormidable: 

Leeftijdsgroep en ontwikkelde vaardigheden

 Van 2,5 tot 4 jaar: ontwikkeling van de motoriek, werken aan kleuren, muzikaliteit, verbale en fysieke expressie.

 Van  5  tot  7  jaar:  ontwikkeling  van  de  fijne  motoriek,  werken  aan  creativiteit,  verbale  en  fysieke  expressie,
filosofische discussies.

 Van  7  tot  12  jaar:  ontwikkeling  van  de  fijne  motoriek,  werken  aan  creativiteit,  verbale  en  fysieke  expressie,
diepgaande filosofische discussies.

Kunsten werkvormen 

Plastische kunsten

- Maak een tekening van een boomschors en gebruik die als basis voor een kunstwerk (tekening, schilderij, enz.)

- Breng watten aan tussen twee vellen overtrekpapier om een soort 3D-foto van een wolk te maken en gebruik die als
basis voor een kunstwerk.

- Cyanotype: een techniek om een soort hybride foto te maken door twee lichtgevoelige metalen te mengen en bloot te
stellen aan de zon.

-Collages maken met de verschillende kleuren van de bladeren (groen, geel, rood, bruin,...). 

-Maak artistieke lijsten door ze esthetisch te vouwen van natuurlijke elementen. 

-Maak een portret van een groepslid met natuurlijke elementen.

-Maak een land art buiten (in een park, aan zee, ..), gebruik makend van de weidse omgeving. Na het maken van het
land art, teken het land art over op papier of schilder het. Maak foto's en druk ze af voor een kunsttentoonstelling. 

-Maak kunstvoorwerpen  met  takken,  bladeren,  gras,  bloemen,  enz.  Bijvoorbeeld:  maak borstels  door gras  aan  het
uiteinde van een tak te bevestigen. 

-Schilderen met modder als het regent of modder maakt. Het mengen van de grond en het toevoegen van water wordt
ook een experiment omdat de hoeveelheid water de pigmentatie van de modder zal beïnvloeden.

-Het maken van kleifiguren en ze versieren/aankleden met elementen uit de natuur 

-Modelleer met modder in plaats van klei. De modder moet vrij dik zijn.

-Ontdek nieuwe soorten natuurlijke elementen. Neem een vergrootglas, een klein tekenboekje (of vellen papier) en een
potlood om te tekenen wat je hebt ontdekt. De volwassene kan foto's van de ontdekkingen maken en ze samen in een
fotoalbum stoppen met de tekening van het kind ernaast.

-Kleurpigmenten/schilderijen maken met elementen uit de natuur: groene, gele of oranje bladeren pletten, rood fruit
pletten en het sap eruit halen, water toevoegen aan houtas, met koffie bruin extraheren, enz.

-Maak een kostuum of outfit van natuurlijke elementen. Door natuurlijke elementen op een T-shirt te plakken, het te
kleuren met modder, enz.
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Media (photo, vidéo, stop motion,…)

- Hybride foto's: maak foto's en pas ze aan (collages, overdrukken, tekeningen,...)

- Maak foto's van wolken en teken er in. 

-Opnemen van natuurgeluiden om een geluidsmontage te maken.

-Laat de kinderen een beweging in de natuur kiezen: wandelende insecten, bewegende wolken, bewegende bladeren,...
en maak van elke beweging een video-opname. Maak een videomontage.

Muziek

-Reproduceer de geluiden die we in de natuur horen en gebruik ze om een lied te maken. 

-Maak muziek met elementen uit de natuur: takken, water, bladeren, stenen, schelpen, ... 

Verbale expressie

- Werken en spelen met uitdrukkingen in de taal: "La tête dans les nuages", "Prendre Racine", "Fleurir", "Se faner",...

- Doe de geluiden van de natuur na met de stem.

Lichaams expressie

- Maak een dans met de bewegingen uit de natuur. Laat je bijvoorbeeld inspireren door bomen en laat je lichaam de
beweging van takken en bladeren, enz. volgen.

Filosofische werkvormen

- Neem een groen blad en vergelijk zijn netwerk van aderen en zijn textuur met wat op ons, mensen, kan lijken: ons
zenuw- of bloedstelsel, het wegennet of het Internet, enz.

-  Debatten  op  gang  brengen  om  de  aandacht  te  vestigen  op  problemen  zoals  water-  en  luchtverontreiniging  en
ontbossing. Leg uit welke belangrijke rol deze natuurlijke elementen op onze planeet spelen en waarom het belangrijk is
ze te behouden. Probeer dit op een positieve manier te doen.

- Studie over bomen: elke boom heeft eigenschappen en bijzonderheden. Hun wortels, stammen en gebladerte vertellen
ons veel over hun soort. Er zijn manieren om dit te relateren aan menselijke eigenschappen.

-Kies een natuurlijk element en denk na over de schoonheden die je niet direct kunt zien door 10 dingen op te schrijven
die je mooi vindt aan dit element. Bijvoorbeeld: "Wat vind je mooi aan deze tak? Dit zal de waardering stimuleren voor
die eenvoudige dingen die we in ons dagelijks leven zien. Het maakt je ook gevoeliger voor hen en helpt je voor hen te
zorgen.
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Speelse manieren van werken

- Wandelen in de natuur en gebruik maken van haar onuitputtelijke bron van inspiratie door te observeren, te luisteren
en te ruiken. Het verzamelen van voorwerpen om er individueel of collectief een handwerk of kunstwerk van te maken.
Een boom omhelzen.

- Maak hutten voor insecten of dieren. Dit kunnen bestaande of denkbeeldige soorten zijn. In het laatste geval kunt u
allerlei vragen stellen om het soort insect of dier en zijn habitat te bepalen.

Is het een soort met veren, haar, huid, een snavel, klauwen, een winterslaap, leeft in water,...?

Voorbeeld van een weekprogramma

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
08:00 – 
09:00

Opvang Opvang Opvang Opvang Opvang

09:00 – 
10:30

Introducties, kennismaking met de 
groep. 
wandelen in de natuur om elementen 
te verzamelen.

Wandelen om foto’s
te maken

Wandel om

 bewegingen van de
natuur te observeren

Wandelen  om
beweging in de natuur
te filmen

Een  wandeling  op  het
platteland  om  sporen  van
boomstammen te nemen.

10:30 – 
11:00

Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

11:00 – 
12:00Cre
atie van 
een 
kunstwer
k met de 
verzamel
de 
elemente
n.

Creatie van een kunstwerk met de
verzamelde elementen.

Creatie  van  een
kunstwerk  met  de
genomen foto's

Klei/modder
workshop

Cyanotipe workshop Tekenworkshop met gebruik
van lagen

12:00 – 
13:00

Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

13:00 – 
14:30

Atelier Amadeo Een  wandeling  in
de natuur

de natuur om

elementen
verzamelen

elementen  om
muziek te maken.

Amadeo  workshop
met  natuurlijke
elementen  en
reproductie  van
geluiden gehoord in
de natuur.

Atelier  Amadeo
elementen
natuur+geluiden

 natuur+bewegingen

 natuur

Voorbereiding  van  de
tentoonstelling  van  de
gemaakte werken

14:30 – 
15:00

Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

15:00 – 
16:00

Werk  aan  uitdrukkingen  van  de
taal.

Atelier  Amadeo
door  het  toevoegen
van  de  verzamelde
elementen.

Het creëren van een
dans met de

 bewegingen

 waargenomen

 tijdens de

 ochtendwandeling.

Filosofisch debat. Tentoonstelling en optreden.
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16:00 – 
17:00

Opvang Opvang Opvang Opvang Opvang

Referenties/Ideeën/Inspiratie

https://biomimicry.org/

https://biomimicry.net/what-is-biomimicry/

https://www.youtube.com/watch?v=iXNs3nIAo8Q

Andy Goldsworthy : https://nl.wikipedia.org/wiki/Andy_Goldsworthy

Contact

Olivier : responsable artistique et pédagogique

olivier@amadeokollectif.be 0496/215781

Charlotte : Intervenante Artistique (marraine)

charlotte@amadeokollectif.be  0484/362824

Eric : Intervenant Artistique (parrain et API Officer)

eric@amadeokollectif.be          0486/289824

Benoît : responsable logistique                                                                                     

benoit@amadeokollectif.be 0468/105666
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