KUNST/DRAMA/MUZIEK/DANS

Waarom kunst kiezen in je profiel?

Veel gehoord

Wat heb je eraan in een maatschappij gericht is op technologie en wetenschap.
Ik wil geen kunstenaar worden.
Je kan er lastig geld mee verdienen, toch?
Ik ben er niet goed in dus kies ik het niet.
Mijn ouders willen liever dat ik wat anders kies waar je wat aan hebt.

Wat kan je verwachten ?
VWO 4, 5 en 6
VWO 4 werken met nieuwe technieken en thematisch
werken
Vanaf Vwo 5 KUA - Kunst Algemeen
Hierin wordt er ingegaan op verschillende periode’s in de geschiedenis met
betrekking tot alle disciplines van kunst.
Muziek, dans, theater, film, beeldende kunst en architectuur.
Hier wordt er o.a. geleerd om begrippen en aspecten te beschrijven en toe te passen
en kunst te leren herkennen met betrekking tot de tijdgeest.
Toetsing.
Er zijn ook toetsen en uiteindelijk zal er in het examenjaar een centraal examen
gemaakt moeten worden dat voor 50% van het eindcijfer zal inhouden.
Voorbeelden van examens zijn te vinden op examenblad.nl

Kubv - Kunst beeldende vorming.
Leerjaar VWO 5

Eerste periode staat experiment vooraan. Ontdekken van materiaal en nieuwe technieken
in verschillende disciplines.
Wat zijn beeldende begrippen en hoe kun je deze inzetten om je werk te versterken.

Tweede periode - Ideeontwikkeling. Hoe werkt brainstormen en kan je een idee ontwikkelen en onderzoeken.

Derde periode - Thematisch werken. Je krijgt een thema aangereikt dit mag je gaan uitvoeren in een
discipline die jij zelf mag kiezen.
Alles wordt gedocumenteerd in een eigen gemaakte website

Leerjaar VWO 6

Twee grote thematische opdrachten als schoolexamen waarin de leerling vrij is in de keuze van uitvoering.

Hierbij moet er een logboek bij worden gehouden en ook het werkproces moeten worden gedocumenteerd
en worden voorzien van analyse en verantwoording van keuzes die gemaakt worden in het proces.

Twee schoolexamens en het schrijven van een essay.

Centraal eindexamen.

