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Avantia Damberg
Opdracht 1:  Wat is keramische inkt? En waarom is deze inkt hier gebruikt?

Ellen Spijkstra
Opdracht 2a:  Wat houdt je werk in als je een keramist bent. 
Opdracht 2b:  Als je wilt weten hoe Spijkstra werkt, kijk dan naar dit filmpje: 
      <https://www.youtube.com/watch?v=_K-l1k0aEm4>

Omar Sling
https://www.youtube.com/watch?v=e9Obv-33G6o
Opdracht 3:  In dit filmpje zie je dat Sling nog een andere hobby heeft. Wat is die hobby?  
      En hoe zie je dat terug in de beelden die hij gemaakt heeft die achter hem te zien zijn?

Rien te Hennepe
<https://www.youtube.com/watch?v=HY39C0zqZd0>
Opdracht 4:  Bekijk het filmpje. Welk gereedschap heb je nodig om een beeld te maken?

Brigitte Wawoe
Opdracht 5a:  Hoe is Pegasus ontstaan?
Opdracht 5b:  Wat kun je vinden over de hoorn van de eenhoorn?

Yubi Kirindongo
<https://www.youtube.com/watch?v=Sw8qBY14msg>
Opdracht 6:  Bekijk het filmpje. Wanneer is Yubi met het maken van kunst begonnen?  
      Welke materialen gebruikt hij?

Annemieke Dicke
Dicke maakte een beeld van Tula. Er is nog een beeld van Tula(monument) op het eiland.   
Opdracht 7:  Waar staat het?(gebruik Google Maps) Hoe ziet het eruit? 

Hortence Brouwn
<https://www.youtube.com/watch?v=Uxpaq7shwsw>
Opdracht 8:  In dit filmpje zie je dat Brouwn niet alleen vrouwenfiguren maakt.  
      Wat maakt ze nog meer? Mag je haar beelden aanraken?

Zoekopdrachten
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Babs de Brabander
<https://www.youtube.com/watch?v=MQbeIfNcXmE>
Opdracht 9:  Bekijk het filmpje en beantwoord de vraag of albast een zacht of hard materiaal is  
      om te bewerken. En leg uit waarom je dat vindt.

Giovanni Abath
‘Historia den Moveshon’ - YouTube. 
Opdracht 10:  In dit filmpje zie je de installatie op het Brionplein van ‘Historia den Moveshon’, dat door  
      het Nederlands koninklijk paar op de dag voor het vieren van de ‘Dia di Bandera’  
      (Dag van de Vlag) werd onthuld in 2018. Zoek eens uit wat de Dag van de Vlag betekent  
      voor Curaçao.

Maghalie van der Bunt-George 
Ga naar de site: <https://nl.pinterest.com/maghaliegeorge/love-stones-by-maghalie-george/>
Deze pagina bevat foto’s van beelden. 
Opdracht 11:  Zoek een beeld uit en teken het na.  
      De pagina heet Love Stones by Maghalie George. Verklaar die titel.

Bernadetta van Eps
<https://www.youtube.com/watch?v=5IqxcMh-WoY&t=304s>
Opdracht 12:  Zie het filmpje. Van Eps liet haar planeten blazen door Richard Price. Wat heeft Van Eps  
      zelf gedaan? Vind je dat ook de naam van Price genoemd moet worden bij de maker van  
      het kunstwerk?

Gerrit Jan van der Veen
Opdracht 13:  Van der Veen was naast beeldhouwer ook verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog, onder  
      meer beroemd geworden door de aanslag op het Bevolkingsregister in 1943. Daar is een  
      film over gemaakt. Hoe heet deze film en uit welk jaar komt die? Wie was de regisseur en  
      wie speelde de rol van Van der Veen?

Nic Jonk
<https://www.nicjonk.nl/museum/beeldentuin>
Opdracht 14:  Bezoek deze site. Er is een filmpje van de beeldentuin van Jonk in Nederland. Zie je het  
      kleine beeldje in het groot? Het staat ook dicht bij water. Kun je zien wat voor soort water?

Marcel van Duijneveldt
<https://www.youtube.com/watch?v=ypHNy2-JC-Q>
Opdracht 15:  Bekijk het filmpje. Wat vond je het meest bijzondere wat zo’n ‘Vimana’ kon?

Herman van Bergen
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_doornen> 
Opdracht 16:  Waarvan is deze kathedraal gemaakt en waarom vindt prinses Beatrix de kathedraal  
      zo belangrijk voor Curaçao? 


