
BORDERLINE
fototentoonstelling

14/01/23 tot 19/02/23

klasbezoek

Bezoek de tentoonstelling met je klas en neem je leerlingen zelf mee op sleeptouw.

Na je bezoek kun je in de tentoonstellingsruimte aan de slag met leerlingen van de lagere school.

Maak collages, knip, plak, bewerk naar hartenlust en maak zo je eigen kunstwerk.

De werken krijgen een mooi plaatsje in ons gebouw. Je mag ze ook terug meenemen.

doelgroep
Bezoek aan de tentoonstelling: lagere + middelbare school

Artistieke opdracht: lagere school ( + 1ste graad middelbaar, zelf in te schatten)

praktisch
● locatie: tentoonstellingszaal van CC De Steiger, Waalvest 1 in Menen

● klasbezoeken vanaf maandag 16 januari t.e.m. vrijdag 17 februari



● reserveren via www.uitmetdeklas.be

● een bezoek met opdracht duurt max. 1.5 uur

● er is geen begeleidende gids voorzien vanuit het cultuurcentrum, als leerkracht neem je de leerlingen

zelf mee op sleeptouw.

Bezoek aan de tentoonstelling

Over de tentoonstelling
Fotograaf Paul D’Haese ging drie jaar lang te voet, met de fiets en soms ook met de wagen 350 km

Noord-Franse kustlijn af.

De foto’s die hij maakte tonen wat de mens toevoegde aan die kustlijn. Aan die grens tussen bebouwing en

cultuur enerzijds, en weidse leegte anderzijds.

Hij maakte 170 foto’s die je als een reeks kan zien op de tentoonstelling Borderline.

Het zijn prachtige beelden van architectuur, natuur en cultuur die op een heel prikkelende manier

gepresenteerd worden.

In een projectieruimte kan je ook nog ouder werk van de fotograaf ontdekken.

Wat kan, wat kan niet?
● Goed en rustig kijken is de eerste stap om een werk te leren kennen. Je mag op de grond zitten om te

kijken.

● Je mag vragen stellen, je mening geven.

● Je mag met de anderen praten over wat je ziet, ervaart, beleeft … Gedeelde ervaringen kunnen

sterker zijn.

● Je mag niet lopen, zo verstoor je de rust tijdens de tentoonstelling

● Je mag geen werken aanraken

● Je mag niet roepen, zo verstoor je andere kinderen.

● Je mag niet eten of drinken tijden het bezoek. Dat kan gerust buiten



Artistieke opdracht

In het cultuurcentrum, na je bezoek

Paul D’Haese maakt vaak foto’s van huizen of andere elementen langs de kustlijn. Hij gebruikt achtergronden

en speelt met vlakken en kleuren.

De foto’s lijken zo soms wat op collages. Ga creatief aan de slag en maak je eigen collage met fragmenten van

de foto’s en/of uit de tijdschriften en speel zo met  kleurvlakken of andere elementen.

Maak zo je eigen collagemeesterwerk !

● In de tentoonstellingsruimte staat een tafel waar je na het bezoek met je leerlingen zelf aan de slag

kan voor de creatieve opdrachten

● Er is een doos met allerhande materiaal

○ voorbeelden van collages

○ tijdschriften

○ afbeeldingen uit de tentoonstelling (die je mag bewerken, knippen, plakken …)

○ scharen

○ lijmstiften

○ kleurpotloden

● Verknip de werken, combineer ze, maak je eigen collages, bewerk de foto’s met kleurpotloden …
● Stop alles terug in de doos als je klaar bent

● Je krijgt ook een papiermand mee, om al je papiersnippers in te verzamelen

● Je mag de werken zelf terug meenemen

● Je mag de werken ook achterlaten, die geven we een mooi plaatjes in ons huis.

Verder
● Heb je vragen over de inhoud van de tentoonstelling? Contacteer Chiel Vandenberghe via

chiel.vandenberghe@menen.be of 0494 20 95 48

● Heb je vragen over de creatieve opdracht? Contacteer Shari Platteeuw via shari.platteeuw@menen.be

of 0499 170 369
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