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even niet meer zieii zitten. De km- i
deren hebben dit moment ook
geliad, maar ze zijn doorgegaan en j
mogen super trots zijn op wat ze
gemaakt'hebben". ' ,

Drie kunstdlscipines ,
Er wprdt gewerkt in drie kunstdis- i
dplines: houtbewerking, papier- ,
liiache en schilderen op doek. |
Vaniiit het Martinuscollege wor- |
den door de vakrichting bouwen, i
wonen en interieur sokkels voor de '
Jcunstwerken op maat gemaakt en i
geschildeid. Naast liet maken van ^
ktmstwefken hebben leerlingen !
van De Hussel ok interviews '
gehouden over ktmst en cultuiir. '
Martmusleerlingen van de afdelmg
digitale dienstveilening hebben de I
leerlingen hierin begeleid en de ,
iaterviews gefilmd Daamaast jSlm-

, den Zij het werkproces van het '
maken van de kmistwerken.

Opening tentoonstelllni '
De tentoonstelling woidt viijdag
11 januari 2013 geopend door ,
Lydia Groot, vv̂ ethouder van ^
Cultuur van de gemeente Stede 1
Broec. De kimstwerken en de film
zijn daama in de hal van het
Gemeentehuis van 'Stede Bioec
voor piibliek te bewonderen tot en
'met 28 januari 2013.

I GROOTEBR0EK , - Kunst-
l project 1>e Verbeelding' is
I een iiiitiatief van Icimstena-
i,res _ Estlier _va]ia Dtii i .
I yijfenzeveuiig leerlingen tilt
' de groepen 6, 7 en 8 van
! basisschool De Hussel maken
kunsitwerken met het tlieitia

j 'Wat komt daar uitgekro^
I pen?' Leerlingen van tet^
L Martintiscollege ondersteii-
l̂  nen dit project vanuit meer-'
' ̂ dere vakrichtingen

I Van Duin vwl rnet dit project een
I link leggen tiissen kimst-conicner-
' de en scholen. Het project gaat om

samenwerken, bekendheid geven
aan kunst en het onder de aan-

! dacht biengen van de scholen. Dit
f is mogelijk gemaakt door de 'hulp
I van vele sponsoren.
t '

"Ik heb de lat jQink hoog gelegd
door niet voof dp makkelijkste
manier te kiezen", aldu? Esther van
Duin, die al acht maanden met dit
project bezig is. "Een kunstwerk
maken is hard werken",̂ aldus Van
Duin. "]e moet goed nadenken
over je werk en het daadwerkelijke
maken van htet kunstwerk gaat
gepaard met bloed, zweet en tra-
nen. AUe kunstenaars komen wel
eens op een pimt waarop ze het


