
Wat is de Kinderkunstweek?

Een jaarlijks terugkerende lange week in 
het voorjaar. De KKW biedt scholen en 
bso’s de gelegenheid om mee te doen en 
hun leerlingen te laten kennismaken met 
moderne en hedendaagse kunst. Dit jaar is 
de twaalfde Kinderkunstweek.

1. Waar gaat het over?

Wanneer?
Van 15 t/m 26 maart 2023.

2. Wilt u als kunstaanbieder 
meedoen? 
Bedenk dan één of meer activiteiten 
die aansluiten bij het thema van de 
Kinderkunstweek en plaats deze op 
onze website. Van atelier-, galerie- of 
museumbezoek tot aan kunstenaars in de klas 
of een workshop. Het aanbod kan ook gericht 
zijn op de bso’s of voor in de vrije tijd.
Zodra uw activiteit geplaatst is op onze 
website, kunnen scholen en bso’s gebruik 
gaan maken van het aanbod. Een activiteit kan 
op uw eigen locatie of op school plaatsvinden. 
Activiteiten kunnen vanaf januari aangemeld 
worden.

Als u kosten maakt, is het mogelijk een 
bijdrage te vragen aan scholen en bso’s. Zij 
hebben zelf budget voor diverse culturele 
activiteiten. 

Kinderkunstkaart
Scholen delen 15 maart de Kinderkunstkaart 
uit, waarmee ook de ouders/verzorgers 

geïnformeerd zijn over de Kinderkunstweek. 
Op de websitekinderkunstweek.nl kunnen ze 
mogelijk ook uw activiteiten vinden om in de 
vrije tijd te doen. Kinderen verzamelen twee 
stickers op hun Kinderkunstkaart en krijgen 
bij de tweede sticker van u een verrassing 
(door ons geleverd).  

3. Hoe activiteiten aanmelden?
Deelnemen als galerie, kunstenaar, museum, 
bibliotheek, boekhandel of culturele instelling 
gaat als volgt: 

U meldt een of meer activiteiten aan op 
de website van de Kinderkunstweek: 
kinderkunstweek.nl.

Graag openingstijden en data vermelden 
en eventueel het aantal kinderen dat u 
tegelijkertijd kunt ontvangen. Voor de bso 
gebeurt dit buiten de schooluren. Dat geldt 
ook voor ouders/verzorgers die op vrije 
dagen met hun kinderen willen komen.
U kunt ook de mogelijkheid bieden uw 
activiteiten op school te laten plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld een workshop.

4.  En daarna?
Defi nitieve plaatsing van uw aanbod op de 
website gebeurt na onze bevestiging. 
U ontvangt dan ook een Ideeënboek – 
geschreven voor de scholen en de bso’s 
– een deelnamebordje, en een 
KKW-poster. Deze materialen 
krijgt u ruim voor aanvang van 
de Kinderkunstweek bezorgd 
of toegestuurd.
Bovendien krijgt u voldoende 
stickers en gadgets met 
KKW-logo om aan kinderen 
mee te geven die in hun vrije 
tijd op bezoek komen.    

5. Wat kunt u zélf doen?
Zelf contact opnemen met scholen en bso’s. 
Per deelnemende school en bso is er een 
contactpersoon vermeld op de website.

Volg ons op Facebook of Instagram en als u 
een activiteit post, tag in uw bericht dan
@kinderkunstweek en #kinderkunstweek2023, 
zodat wij het bericht kunnen delen. Heeft 
u hierbij hulp nodig? Mail dan naar info@
kinderkunstweek.nl. Wij helpen u graag op 
weg. 

Kijk regelmatig of de informatie op de 
Kinderkunstweeksite nog up-to-date is. 
Tussentijds aanpassen is altijd mogelijk.

U kunt extra publiciteit voor uw activiteiten 
vragen door:
• delen met de lokale media, zoals het 

aanbieden van een persbericht aan de 
huis-aan-huis bladen;

• plaatsing in facebookgroepen.

6.  Handig om te weten
De inhoud van het Ideeënboek 
en het Digitaal Klaslokaal zoals 
het scholen en bso’s wordt 
aangeboden:

• Kunstenaar van het jaar: 
ontmoeting met Kamagurka. 

• Water in tien minuten 
druppelend, stromend en spetterend
Voor de vroege starters. Voor wie al 
eerder water in de kunst wil zien. Of wie 
wil nagenieten van de KKW. 
1. Zwembad?! Henri Matisse, David 

Hockney, Leandro Erlich
2. Uit het water. Sandro Botticelli, 

Rineke Dijkstra, Niki de Saint 
Phalle

3. Plons! David Hockney, Roman 
Signer, Shinichi Maruyama

4. Stromend water. Johnny Beerens, 
Emilia en Ilya Kabokov, Zoro Feigl

• Kunstkijken in waterige subthema’s
1. Vallend water door M.C. Escher en Olafur 

Eliasson
2. Hoog, hoger, hoogst, bij Katsushika 

Hokusai en William Turner

3. IJszeeën voor Caspar David Friedrich en 
Guido van der Werve

4. Waterspiegels die boven je uitstijgen bij 
Daan Roosegaarde en Lorenzo Quinn

• Kinderkunstopdrachten, aansluitend bij het 
thema. Voor jong en oud om samen aan te 
werken op school, bij de buitenschoolse 
opvang of thuis.

7.  Wees er op tijd bij!
U kunt nu al activiteiten plaatsen, ook als die 
pas beginnen in de Kinderkunstweek.
Scholen en bso’s willen tijdig hun planning rond 
hebben.

8. En na de Kinderkunstweek?
Omdat de KKW de start is van een jaar lang 
kunst- en cultuuronderwijs voor scholen en 
bso’s, kan uw aanbod ook een jaar lang op de 
website staan, als u dat wilt.

9.  Blijf op de hoogte!
Schrijf in op de nieuwsbrief. Dat kan via 
kinderkunstweek.nl.
Bezoek deze website regelmatig voor actuele 
informatie en volg ons ook op Instagram en 
Facebook.

Voor vragen en opmerkingen:
info@kinderkunstweek.nl
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Ik bestel een kunstwerk van Kamagurka, betaal 10 
euro en lever deze kaart in op school vóór 13 april 2023.

Bezoek in je vrije tijd - met je ouders, vrienden of wie 
je wilt meenemen - een galerie, kunstenaar, atelier, 
museum, boekhandel of bibliotheek.  

Kijk op www.kinderkunstweek.nl en ga naar 
ACTIVITEITEN om te zien waar je welkom bent en 
wanneer. Vaak is het gratis en soms kost het een beetje 
of betaal je een entreekaartje.

Je herkent de deelnemers aan een deelnamebordje en 
de KKW-poster.

Na je bezoek krijg je een sticker op je kaart. 

Kijk op www.kinderkunstweek.nl naar het fi lmpje over 
Kamagurka en bekijk wat hij maakt voor de KKW.

Je kunstpakket ontvang je – na betaling – zo spoedig 
mogelijk op school.

met de Kinderkunstkaart tijdens de 
Kinderkunstweek van 15 t/m 26 maart.

Als je de tweede sticker krijgt, 
ontvang je ook een verrassing!
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Onze school doet mee met

de twaalfde Kinderkunstweek,

die duurt van 15 t/m 26 maart 2023.

Ieder jaar wordt speciaal voor de kinderen een kunstwerk gemaakt 

door een kunstenaar. Bestellen is vrijwillig, maar wij geven onze 

leerlingen graag de kans om van dit unieke aanbod gebruik te maken. 

Op de website www.kinderkunstweek.nl staat alle informatie over 

de Kinderkunstweek en ook over wat er in de vrije tijd te doen is.

Kunstaanbieders ontvangen de kinderen en hun begeleiders graag, 

vaak met een speciaal programma. Op de Kinderkunstkaart kunnen 

kinderen in hun vrije tijd twee stickers verzamelen en bij de tweede 

ontvangen ze een verrassing van de kunstaanbieder. 
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