
Il mondo dei bambini; i bambini del mondo 
De wereld van kinderen; kinderen van de wereld 

HET SPELENDE KIND 



THEMATIEK 
Hoe spelen kinderen? 

 
Een internationaal project met een uitwisselingsprogramma 
waarin de basisschoolkinderen van Italië en Zuidplas middels 
verschillende projecten kennismaken met de wederzijdse 
speelvormen op school, spelen op het schoolplein, cultureel 
bepaalde herkomst van spelvormen, etc. In een aantal 
gevallen zullen schaduw-projecten in Zuidplas en Italië 
worden gedaan en via een weblog de resultaten aan elkaar 
bekend worden gemaakt. Middels kunstworkshops over en 
weer zal de expositie in Pozzuolo Umbrie in Italië ‘groeien’ 
met materiaal. Maar in Zuidplas zal op een aantal scholen ook 
een collectie ‘groeien’. Streven is deze resultaten met een 
aantal kunstwerken in 2014 in Museum Gouda/Rabobankzaal 
ten toon te stellen 
 



Pieter Brueghel de Oude 
de Kinderspelen, 1560 

 

http://www.jtbfolio.nl/kunstgeschiedenis/kinderspelen.html


Vertrekpunt is het schilderij de Kinderspelen van Pieter Brueghel 
de Oude. Cultuurerfgoed-technisch is het waardevol om te 
onderzoeken welke van de afgebeelde spelletjes nog bekend zijn, 
hoe ze al dan niet geografisch geworteld zijn (zo is het 
knikkerspel op het platteland in het voorjaar een imitatie van 
zaaien; kinderen zien hun ouders bezig en imiteren) en hoe ze 
tot moderne varianten zijn geworden. Wat is de invloed van het 
digitale tijdperk en games op het spelen en spelletjes doen? En 
hoe overeenkomstig of verschillend gaan spelen kinderen in 
Italië en Nederland?  

 

 



Pozzuolo 

De expositie met het werk van een aantal Europese beeldende 
kunstenaars met als thematiek spelende kinderen is een vast 
gegeven in het project. Onderdeel van het educatieve traject is 
een deel kunstbeschouwing over deze werken. 

 

De leerlingen van de school in Pozzuolo krijgen een rondleiding 
in het museum Palazzo Moretti. Hier krijgen ze uitleg over de 
kunstenaars, hun werk, techniek, ideeën.  



 



INHOUD 
Il mondo dei bambini, i bambini del mondo 

 
• Expositie Gemeentelijk Museum Pozzuolo 

Umbrië Palazzo Moretti mei-augustus 2013 

• Cultuureducatieve projecten 

• Workshops 

• Lesbrief voor scholen over de expositie 

• Jummelage/schaduwprogramma met aantal 
scholen Zuidplas 

• Expositie Museum Gouda 2014 

 

 



EXPOSITIE 
• Il mondo dei bambini, i bambini del mondo 

• Palazzo Moretti Pozzuolo Umbrie 

 



Lilli Schulz 
spelende kinderen-objecten cortensstaal 



 



 

http://www.artists.de/244833-fu-ball-spielen


Sibrich Veenland 
spelende kinderen, serie keramisch gietwerk 

 



 



Marianne van der Burgt 
collage/installatie schoolpleinen 

 



 



Agnes den Hartogh 
spelende kinderen in verschillende culturen, schilderijen 

 



 



 



EXPOSITIE 

• Beelden, keramiek, fotocollage, schilderijen 

• Internationaal karakter 

• Aangevuld met resultaten van de 
uitwisselingsprojecten van de 
basisschoolleerlingen 

• Mei-augustus 2013 Pozzuolo 

• Januari/februari 2014 Gouda 



EDUCATIEVE PROJECTEN 

• Pozzuolo: leerlingen krijgen rondleiding in 
museum en uitleg over de kunstwerken. 
Zevenhuizen: kunstbeschouwingsles n.a.v. 
schilderij Brueghel. 

• Diverse workshops n.a.v. werk kunstenaars en 
thematiek 

• Uitwisseling 



 



Progetti scuola elementaire (anni 6-8) 
ONDERBOUW 

 
• Wandcollage voor de benedenverdieping/hal 

Palazzo Moretti o.l.v. Lilli Schultz in Pozzuolo 

• Kleuters maken omtrekken van spelende 
lichaamsbewegingen (hinkelen, 
touwtjespringen) op grote vellen papier, deze 
vormen de ingrediënten  voor een grote 
wandcollage. 

 



 



 



Progetti scuola elementaire (anni 9-10) 
middenbouw 

• Dit is mijn schoolplein! Laten we hier spelen! 

• Project ansichtkaarten maken m.b.v. 
collagetechnieken (n.a.v. werk Marianne) over 
specifieke herkenbare 
pleinspelen/schoolpleinen en deze vice versa 
naar elkaar opsturen. In het museum een 
wand met de twinning-resultaten..  

 



Gemellaggio/cooperazione con una 
scuola a Olanda 

• Scuola elementaire 
Basisschool ‘t Reigerbos 
Zaagmolenpad 1 
Postbus 137 
2760 AC Zevenhuizen 

• La professora Marianne van der Burght è anche uno 
studente presso l'Accademia d‘Arte di Rotterdam e 
tirocinante di quest'anno al Agnes den Hartogh in 
Casamaggiore e Nieuwerkerk aan den Ijssel 

• Agnes den Hartogh è un artista e coordinatore della 
cultura istruzione nel comune di Zuidplas e offre 
programmi di arte per 14 scuole nel comune. 



 


