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Voorwoord
Voor alle kinderen van alle achtergronden

Elke dag als de Hermitage Amsterdam haar deuren
nog gesloten heeft voor het publiek, zijn er al
schoolklassen in het museum te vinden. Kinderen
die vragen stellen, zich verwonderen en op de
grond liggen te tekenen of door het museum lopen.
Want van Monet tot Gauguin, van Velázquez tot de
kroon van Catharina de Grootste, schoolkinderen
ontmoeten in de Hermitage de allergrootste kunstenaars. Kunst stimuleert verwondering, creativiteit
en ontroering. Hieruit ontstaat openheid voor andere
ideeën en opvattingen. En die geeft ruimte voor
dialoog en voor verdieping.

Terugblik op het schooljaar 2016–17

In dit verslag kijken we terug op een zeer mooi en
inspirerend schooljaar. Na een korte introductie over
de Hermitage voor Kinderen en de resultaten van
de sociale impact van het programma, laten wij
per tentoonstelling zien wat de schoolkinderen en
talenten hebben geleerd en gemaakt. Het traject
voor talenten van de Hermitage voor Kinderen wordt
afgesloten met de afstudeerceremonie. Deze is er
ieder jaar, deze keer op zondag 2 juli 2017.
Hoe onze talenten naar kunst kijken, willen we graag
ook meegeven aan onze andere bezoekers via de
Open blik-route. Hun scherpe, onbevangen, een
voudige maar vaak wél zorgvuldige blik op kunst
kan bezoekers een glimlach ontlokken en inspireren
tot een andere beleving van het schilderij. Inmiddels
is Open blik uitgegroeid tot een vaste component van
elke tentoonstelling.

Hermitage voor
Kinderen
Creatief vermogen
Natuurlijk gaat het bij de Hermitage voor Kinderen
om het maken van een eigen kunstwerk, om kunst
geschiedenis en om verbreding van je horizon.
Maar meer nog gaat het om het ontwikkelen van
het creatieve vermogen, oplossingsgericht denken,
samenwerken en leren om met een open blik naar
de omgeving te kijken.
Een open blik op de omgeving, is dat niet juist
dé vaardigheid die nodig is in de 21ste eeuw?
En is kunst niet hét middel om verwondering,
creativiteit en ontroering te stimuleren? Want door
kunst ga je meer openstaan voor andere ideeën en
opvattingen. En dat geeft weer ruimte voor dialoog
en voor verdieping. Uit onderzoek is gebleken dat
ons programma een grote impact op kinderen
heeft: het bevordert creativiteit, evenals kritisch
en oplossingsgericht denken. En dat alles in een
multiculturele omgeving.
In de Hermitage voor Kinderen worden jaarlijks
10.000 basisscholieren uit groot Amsterdam ont
vangen voor gratis kunsteducatie. Tevens is er een
talentscoutingstraject, en kunnen de meest talent
volle kinderen meerjarig les krijgen; eveneens gratis.

Vaardigheden voor een innovatieve
kennismaatschappij
Er is op scholen steeds minder tijd voor kunst
onderwijs. Dat is zorgelijk. De open blik die je
creatieve vermogen stimuleert, wordt dan minder
sterk ontwikkeld. Terwijl je die niet alleen nodig
hebt op de kunstacademie, maar ook, of juist, in
het bedrijfsleven. Een land dat te boek wil staan als
een hoogwaardige innovatieve kennismaatschappij,
heeft creatieve geesten nodig: mensen die met een
open blik kijken en altijd zoeken naar oplossingen.

Social inclusion: voor alle kinderen,
van alle achtergronden
Met de gratis toegankelijke Hermitage voor Kinderen
kan de Hermitage Amsterdam een van haar grootste
ambities verwezenlijken: hoogwaardige ontwikkelings
kansen aanbieden aan alle schoolkinderen, ongeacht
sociaaleconomische achtergrond. Vervoer van en
naar de Hermitage is ook kosteloos. Scholen kunnen
gebruikmaken van de Cultuurbus.
In een onderzoek van Bain & Company stelde
meer dan 70% van de ondervraagde ouders dat
hun kind niet aan zo’n intensief kunstprogramma
had deelgenomen als de Hermitage voor Kinderen
niet had bestaan. Meerdere ouders gaven aan dat
een vergelijkbaar programma waarschijnlijk te duur
zou zijn voor hun gezin.

Hermitage voor Kinderen
School
• 10.000 schoolkinderen per jaar
• leeftijd 6–10 jaar
• 1 bezoek per jaar met de klas
• voorbereiding in de klas
Atelier
• 60 talenten per jaar
• leeftijd 10–12 jaar
• talenten worden gescout tijdens
de Hermitage School
• 15 lessen in 1,5 jaar
Academie
• 80 talenten per jaar
• leeftijd 12–16 jaar
• talenten stromen in via het
Hermitage Atelier
• 36 lessen in 3 jaar

Hermitage voor
Kinderen:
meerjarige
kunsteducatie
Meer dan 70% van alle Amsterdamse
basisscholen komt naar de Hermitage

Talentscouting: Hermitage Atelier
en Hermitage Academie

Het intensieve programma bestaat uit drie onder
delen: Hermitage School voor de groepen 4 tot en
met 6 uit het basisonderwijs; Hermitage Atelier, een
talentprogramma voor kinderen uit de groepen 7
en 8; en Hermitage Academie, een driejarig vervolg
programma met kunstgeschiedenis en ontwikkeling
van het creatieve talent op voortgezet onderwijs
niveau. De docenten van de Hermitage voor Kinderen
zijn allemaal ook beeldend kunstenaar. Alle lessen
vinden plaats in een apart gedeelte van de Hermitage
Amsterdam, in een educatief pand bestaande uit
ateliers en leslokalen. Het is de grootste educatieve
ruimte van museaal Nederland.

Hiermee houdt de Hermitage voor Kinderen nog niet
op. Via ‘stille observatie’ tijdens de Hermitage School
gaan onze docenten op zoek naar talenten. Doordat
het programma bereik heeft bij alle scholen en alle
kinderen, hebben we via de talentscouting impact op
alle lagen van de bevolking. Dus alle kinderen kunnen
gescout worden. Dit uitsluitend scouten op talent
hoort bij de door ons hooggehouden principes van
social inclusion en gelijkwaardigheid.

Hermitage School
Het programma van de Hermitage School begint
in de klas met vier voorbereidende web-lessen.
Daarna gaan onze deuren open voor de kinderen.
Zij krijgen een zeer interactieve rondleiding met
tekenopdrachten en heel veel vragen. Dan volgt
de afsluitende workshop: een creatieve opdracht
geïnspireerd op een thema uit de tentoonstelling.
Elk half jaar is er een nieuwe tentoonstelling en dus
ook een nieuw lespakket. De kinderen komen weer
terug voor deze nieuwe tentoonstelling. Zo creëert
de Hermitage Amsterdam een omgeving waarin
alle kinderen worden uitgedaagd om hun talent
te tonen en te ontwikkelen.

De talenten beginnen met de speciale opleiding
in het Hermitage Atelier om vervolgens naar de
Hermitage Academie te gaan. Daar, in de laatste fase,
ligt nog meer nadruk op ontwikkeling van creativiteit
(creatieve kennis) en artistieke vaardigheden. Naast
workshops zijn ook externe bezoeken onderdeel
van het programma. De kinderen leggen associaties
met de lopende tentoonstelling in de Hermitage
Amsterdam of met de inhoud van de workshops.
De gescoute talenten doorlopen het totale
programma in 4,5 jaar.

2016: Meer dan de helft van de kinderen
is een ‘gewichtleerling’
Omdat social inclusion zo’n belangrijk
onderdeel is, onderzoeken wij de sociaal
economische milieus waaruit de participerende scholen en kinderen komen. Daarvoor
kijken we naar het percentage scholen met
‘gewichtleerlingen’ die ons bezoeken. Dit
zijn leerlingen met lager opgeleide ouders,
kinderen voor wie scholen extra financiële
ondersteuning krijgen.
Schoolprogramma
De ruim 87 deelnemende scholen
(342 schoolklassen) in 2016 had
gemiddeld 50% een aantal gewichtleerlingen. In 2015 was de verhouding ongeveer
net zo: van de 65 scholen die deelnamen
waren er toen 34 met gewichtleerlingen.
Talentenprogramma
Ongeveer 30% van de talenten van het
Hermitage Atelier en de Hermitage
Academie is afkomstig van een school
met gewichtleerlingen.

2016–17
Hermitage voor Kinderen
1 eigen gebouw 4 kinderateliers
1 leslokaal 21 docenten
Hermitage School
9.261 basisschoolleerlingen
340 schoolklassen 87 scholen,
waarvan 38 met gewichtleerlingen
Cultuurbus: 155 ritten met
4.836 leerlingen 280 flessen
limonade en 360 rollen koekjes
Hermitage Atelier
6 klassen à 15 leerlingen
30% gewichtleerlingen
Hermitage Academie
7 klassen à 15 leerlingen
1 barettenceremonie HvK 2 juli 2017
33 Academieleerlingen nemen feestelijk
afscheid

Social inclusion, een belangrijke pijler
van de Hermitage voor Kinderen
Er zijn al behoorlijk wat klassen van de Hermitage
voor Kinderen afgestudeerd. Bijna 5 jaar waren zij
in hun eigen tijd in het museum te vinden. Alle
kinderen samen vormden een perfecte doorsnee
van de samenleving. Met kinderen uit alle buurten
van Amsterdam, van alle soorten achtergronden.
Zij werkten samen aan kunst, ze moesten leren in
oplossingen te denken: hoe vertaal ik mijn verhaal
in beeld, hoe breng ik iets wat ik in mijn hoofd
heb over? En het mooie is: als ze met elkaar aan
oplossingen werkten, vielen alle achtergronden weg.
Samen iets moois maken heeft als neveneffect dat
je elkaar leert kennen en dat je vrienden wordt.

Om alle kinderen een kans te geven,
is het programma gratis
Heel bewust bieden wij het programma gratis aan,
zowel aan de scholen als aan de geselecteerde
talenten. Zo kan de Hermitage Amsterdam een
van haar grootste ambities verwezenlijken: hoogwaardige culturele ontwikkelingskansen voor alle

schoolkinderen, ongeacht sociaaleconomische
achtergrond. Er zijn veel redenen om het gratis
aan te bieden. We noemen de belangrijkste.
Ten eerste hebben scholen financiële ruimte voor
extra-curriculaire activiteiten. Het geld kan voor
verschillende activiteiten worden ingezet, naar inzicht
van de school. Vaak besteden scholen met ‘gewichtleerlingen’ (zie rechts) dit budget aan activiteiten als
extra taalonderwijs. Kunsteducatie wordt vaak minder
belangrijk gevonden. Doordat het programma van de
Hermitage voor Kinderen gratis is, kan kunsteducatie
toch een vast onderdeel van het curriculum worden.
Daarnaast is het praktisch gezien ingewikkeld
om geld te vragen voor het talentenprogramma.
Men zou kunnen denken aan beoordeling op
basis van postcode, maar postcode maakt niet
vanzelf duidelijk of de ouders daadwerkelijk een
financiële bijdrage kunnen geven. Tevens is gebleken,
zoals hierboven al is vermeld, uit onderzoek van
Bain & Company dat veel ouders niet hun kind
zouden (kunnen) laten deelnemen aan de Hermitage
voor Kinderen als ze een bijdrage moeten betalen.
Sinds de start van de Hermitage voor Kinderen
hebben we diverse mogelijkheden onderzocht en
uitgeprobeerd. Na acht jaar zijn we tot de conclusie
gekomen, dat als wij echt sociaal inclusief willen
werken, alle kinderen willen bereiken, we het
programma gratis moeten aanbieden. En dat kan
alleen met de hulp van fondsen en sponsors.

Talentscouting ook voor alle kinderen
De talenten worden geselecteerd door de docenten
van de Hermitage voor Kinderen. Ouders en leraren
van de scholen hebben hier geen invloed op. Kinderen
met een sociaaleconomische achtergrond waar
kunstonderwijs niet vanzelfsprekend is, hebben
in de Hermitage voor Kinderen gelijke kans op
selectie als kinderen met ouders die actief naar
kunstonderwijs zoeken. In de talentenklassen van
de Hermitage komen alle kinderen uit alle wijken
en buurten van Amsterdam samen. Binnen deze
multiculturele setting leren zij samenwerken en
in oplossingen denken.

Hermitage School
Kijken, maken en presenteren. Bij de Hermitage
voor Kinderen leer je door te doen!
Bij de Hermitage School worden alle culturele
competenties doorlopen. Het programma begint met
voorbereiding op school. Dan komen de leerlingen
naar de Hermitage Amsterdam. Daar gaan ze kijken,
tijdens een rondleiding door de tentoonstelling.
Vervolgens maken ze in een atelier hun eigen
kunstwerk. Ze sluiten af met een gezamenlijke
presentatie van alle werken.

De Hermitage School stimuleert
21ste-eeuwse vaardigheden
Met ons programma willen we niet alleen kunst
historische kennis overbrengen maar ook vaardig
heden bevorderen, zoals creativiteit, kritisch
denken, samenwerken en zelfvertrouwen.
Tegelijk sluit het programma goed aan op de lessen
op school. Denk aan vakken als geschiedenis en taal.
Wij bieden meerjarig kunstonderwijs en geven alle
kinderen uit groot Amsterdam de kans om hun
artistieke talent te ontwikkelen. Met een open
blik voor de toekomst.
Tijdens het schooljaar 2016–17 hebben 340 klassen,
ruim 9.200 basisschoolleerlingen deelgenomen aan
het Hermitage School-programma. Het wordt door
21 docenten begeleid. Alle docenten hebben een
kunstvakopleiding, zijn daarnaast zelf kunstenaar
en hebben een lesbevoegdheid.

Het creatieve programma en
de invulling van de rondleiding
worden verzorgd door Fennanda
Eleveld. Zij is al sinds de vroegste
start verbonden aan de Hermitage
voor Kinderen. Als beeldend
kunstenaar beheerst zij de taal van het beeld en
kent ze het creatieve proces van binnenuit, als docent
beeldende vorming werkt zij vanuit een eigen visie
op het belang van- en de invulling aan kunsteducatie
voor een brede doelgroep.
Het voorbereidende lesmateriaal
wordt gemaakt door Roelof Jan
Minneboo. Hij was jarenlang docent
VO op diverse scholen in en rond
Amsterdam en ontwikkelt voor
meerdere musea educatief materiaal. Sinds de start van de Hermitage voor Kinderen
is hij als adviseur kunst en cultuureducatie verbonden
aan onze programma’s. Daarnaast is hij scenario
schrijver en scriptdokter.

De kinderen komen altijd enthousiast terug
van de lessen. Ze zijn zelf actief bezig
geweest en daarnaast hebben ze ook veel
gezien en gehoord. Kortom, een welkome
aanvulling op ons onderwijsaanbod.
Jan Bakker
directeur St. Jan, Amsterdam-West

Catharina, de Grootste
18 juni 2016 t/m 15 januari 2017

Hermitage School
113 schoolklassen met 3.132 leerlingen 31 scholen, waarvan 14 met gewichtleerlingen
5.400 cameedoosjes 438 potjes foamklei 40 meter satijnlint 500 vellen
etalagekarton 40 flessen lijm en 200 pennen

Wat hebben de schoolklassen geleerd?
Cameeën en juwelenkistjes
Voorbereiding op school: Catharina, een
machtige prinses
In vier voorbereidende web-lessen maakten de
leerlingen kennis met het leven van Catharina als
prinses en kwamen ze te weten hoe zij een machtige
tsarina werd. Ook haar passie voor kunst verzamelen
kwam uitgebreid aan bod. Iedere web-les werd
afgesloten met een quiz, zodat de informatie nog
beter bij de leerlingen beklijfde.

Rondleiding en creatieve opdracht
Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling maakte de
exacte kopie van de kroon van de tsarina veel indruk
op de kinderen. Ter voorbereiding op de creatieve
opdracht kozen de kinderen een ‘eigen’ juweel in
de tentoonstelling, dat zij vervolgens natekenden.
In het atelier maakten ze een piepklein juwelenkistje
met daarop in reliëf hun monogram; een schuifdoosje
voor een zelfontworpen ‘camee’, een uit laagjes
karton en foamklei vervaardigd sieraad in reliëf.
Uiteraard werd ook hier afgesloten met een
gezamenlijke presentatie waarbij de leerlingen
konden reflecteren op elkaars werk. Welke camee
zou Catharina hebben opgenomen in haar collectie?

Catharina, de Grootste
18 juni 2016 t/m 15 januari 2017

Hermitage Atelier
6 klassen waarvan 3 nieuw gestart 72 talenten
30% van scholen met gewichtleerlingen

Wat hebben de talenten geleerd?
Kostbare camee
Tijdens Catharina, de Grootste maakten de talenten
een ‘kostbare camee’ gesneden uit een stuk zeep,
die werd bewaard in een zelfontworpen kartonnen
juwelen doosje, met daarop in reliëf hun monogram
of een andere passende versiering.
De tentoonstelling was voor de kinderen als een
juwelenkist: ze zagen persoonlijke bezittingen
zoals sieraden, een deel van Catharina’s cameeën
collectie en snuifdozen uit haar enorme kunst
verzameling. De vormgevingsaspecten van de
cameeën gebruikten ze als uitgangspunt voor de
opdracht om een camee te snijden uit witte zeep.
Maar wat is een stukje zeep nu eigenlijk waard? De
stofuitdrukking van zeep doet denken aan de gladde
onyxen waar de kostbare edelstenen van Catharina
uit gesneden zijn. Aan de kinderen de taak om een
camee van zeep te maken die oogt als een kostbaar
kunstwerk. Geïnspireerd op de kunstobjecten uit de
tentoonstelling ontwikkelden de kinderen hiermee
hun verbeeldingskracht en fantasie. De cameeën
van de talenten zijn vervolgens tentoongesteld in
de foyer van de Hermitage Amsterdam.

Een hedendaagse kroon
Ook ontwierpen de talenten een hedendaagse kroon
voor zichzelf, een ruimtelijk hoofdsieraad geïnspireerd
op de pracht en praal uit de tentoonstelling.

Een fantasievol hoofddeksel dat past bij wie ze willen
zijn. De tsaren en tsarina’s waren vaak getooid met
symbolen van macht zoals de kroon. Zo geeft ook
de kroon in de tentoonstelling, die lijkt op de kroon
die Catharina ooit op haar hoofd zette, een verbinding aan tussen het persoonlijke en het keizerlijke.
Dit vormde de inspiratie tot de opdracht: een
persoonlijke kroon ontwerpen.
Met diverse materialen gingen de kinderen aan
de slag. De vormgeving kon alle kanten op gaan.
Maar wel met materialen die in stofuitdrukking
naar de tentoonstelling wezen: een kroon kon
bijvoorbeeld edelstenen en diamanten bevatten,
gemaakt uit plastic lepeltjes of uit stukjes goud- of
zilverfolie, materialen die letterlijk niet kostbaar
zijn maar die in het gebruik en in vormgeving een
kostbare, bijzondere uitstraling krijgen. Kinderen
realiseerden zich hierdoor dat een kroon een
symbolische betekenis heeft en dat de betekenis
van een kroon gebaseerd is op afspraken binnen
een bepaalde cultuur of gemeenschap.

1917. Romanovs
& Revolutie

4 februari t/m 17 september 2017

Hermitage School
230 schoolklassen, 6.210 leerlingen 58 scholen, waarvan 20 met gewichtleerlingen
6.000 verzamelmapjes 1.200 potjes etsinkt in 6 kleuren 18.000 vellen papier
6.000 vellen Simili Japon-papier

Wat hebben de schoolklassen geleerd?
Voorbereiding op school: Dit is er gebeurd
De web-lessen op school gaven de kinderen inzicht
in het leven dat het laatste tsarengezin leidde. Ze
leerden dat de tsaar helemaal geen goede leider van
het land was en zich liever met zijn gezin bemoeide.
Ook de ziekte van de jonge troonopvolger Aleksej
en de ondergang van het tsarengezin werden
besproken. Op deze manier werden de leerlingen
goed voorbereid op hun bezoek aan de
tentoonstelling.
‘De web-lessen hebben veel indruk op de kinderen
gemaakt, tijdens de rondleiding herkennen ze veel
en dit zorgt ervoor dat ze nog nieuwsgieriger zijn
geworden. Ze willen vooral weten hoe het met
Raspoetin is afgelopen!’

‘Gebeurtenissen’ in de rondleiding en in de
atelieropdracht
De tentoonstelling laat een opeenvolging van indrukwekkende gebeurtenissen zien. Daarom ging tijdens
de rondleiding aandacht uit naar het fenomeen
‘gebeurtenissen’: welke gebeurtenissen vonden
plaats in het St.-Petersburg (Petrograd) van 1917?
De geschiedenis werd voor de kinderen interessant
gemaakt door links te leggen naar het heden en naar
eigen ervaringen van de kinderen.

De kinderen kregen de opdracht om een gebeurtenis
uit de tentoonstelling te tekenen. Later in het atelier
maakten de kinderen een sprong naar gebeurtenissen
uit hun eigen leven: Wat was voor jou een belangrijke
gebeurtenis in je leven? Wat kun je je er precies van
herinneren? Wat voor een verhaal heb jij daarover in
je hoofd?

De kinderen verbeeldden hun gebeurtenis in een
prentwerk, een zogenaamde monoprint. Hier gaat
het om een druktechniek waarbij slechts één afdruk
kan worden gemaakt.
Tijdens de afsluitende presentatie ontdekten ze
bij elkaar wat er gebeurd was in de afbeeldingen,
in de levens van de kinderen. Klopt het wat ze zien?
Welke kiezen ze? Welke kunstwerken mogen in het
museum blijven…?

1917. Romanovs
& Revolutie

4 februari t/m 17 september 2017

Hermitage Atelier
9 klassen waarvan 3 nieuwe gestart 108 talenten
30% van scholen met gewichtleerlingen

Wat hebben de talenten geleerd?
Verhalende etsen
Geïnspireerd door de sepiakleurige foto’s van het
tsarengezin in de tentoonstelling maakten de talenten
in een traditionele grafische techniek (lijnets) een
vertaling van een foto uit het Romanov-familiealbum.
Door te werken aan de ets leerden de kinderen spelen
met lijnen en arceringen.
De sepiakleurige foto’s van het tsarengezin in de
tentoonstelling toonden gebeurtenissen en memo
rabele momenten uit een familieleven. Sommige
foto’s zijn door de familieleden zelf gemaakt met
kleine kodakcamera’s. Andere foto’s zijn het werk
van professionele fotografen. Tegenwoordig maken
we overal foto’s van. We willen momenten uit ons
leven vastleggen en tonen aan anderen. Dat was toen
niet anders dan nu. Toch was het toen nog heel
speciaal om een foto te maken. Docenten praatten
met de talenten over het verschil in betekenis tussen
fotografie toen en nu. Wat zijn verschillen op de foto’s
van toen in vergelijking met die van tegenwoordig?

Waarbij er werd gelet op houding, kleding, expressie.
Wat is veranderd in hoe wij nu foto’s van onszelf maken
ten opzichte van toen?

Docenten bekeken met de kinderen prenten in de
tentoonstelling als voorbeelden van grafische kunst.
De talenten gingen daarna zelf in lijnets een vertaling
maken van een foto uit het familiealbum van de
Romanovs. Konden zij in een lijnets laten zien wat
voor tragedies zich afspeelden in het gezin?
Kinderen gaven objecten uit de tentoonstelling
betekenis door te kijken en te onderzoeken.
Zo werden hun verbeeldingskracht en fantasie
ontwikkeld, geïnspireerd op de objecten in de
tentoonstelling.

Hermitage Academie

De Hermitage Academie is een driejarig programma,
bedoeld voor jongeren die het Hermitage Atelier
hebben doorlopen, die tussen 11 en 15 jaar oud
zijn en die per jaar in drie blokken van vier lessen
(gedurende het schooljaar) in groepsverband een
speciaal programma volgen.
In het programma van Hermitage Academie worden
met name het cognitieve en het associatieve onderdeel verder verdiept, om zo nog meer aan te sluiten
op de doelgroep en belevingswereld waar deze
talenten zich op dat moment in bevinden.
In de lessen wordt niet alleen gewerkt in de ateliers
van de Hermitage voor Kinderen, maar krijgen de
kinderen ook op een toegankelijke manier les in de
kunstgeschiedenis. Daarnaast zijn er regelmatig
begeleide externe bezoeken naar andere culturele
instellingen, zoals FOAM, het Rembranthuis en het
Rijksmuseum. Ook wordt er getekend in de tuin van
de Hortus. Creatief werken in het kinderatelier blijft
echter het belangrijkste onderdeel van het programma.

Een selectie werk van de leerlingen van de Hermitage
Academie groep 2016, jaar 1 o.l.v. Ingrid Pasmans
werd eind 2016 tentoongesteld. Zij sloten hun
eerste Academiejaar af met de opdracht ‘De Zeven
Hoofdzonden’, een linosnede: een diepdruktechniek
waarbij je van een ontwerptekening een eigen (lino)
druk maakt. In de lino’s werd de thematiek van de
Zeven Hoofdzonden verwerkt: Superbia (ijdelheid – trots), Avaritia (hebzucht – gierigheid),
Luxuria (lust), Invidia (jaloezie – afgunst), Gula
(gulzigheid – vraatzucht), Ira (woede – wraak)
en Acedia (gemakzucht – luiheid)

Hermitage Academie
Aantal klassen en leerlingen per schooljaar

2013–14 13 klassen 195 leerlingen
2014–15 11 klassen 165 leerlingen
2015–16 7 klassen 105 leerlingen

Afstudeerceremonie
talenten Hermitage
Academie
Op zondag 2 juli 2017 hebben we op feestelijke wijze
onze afstuderende talenten in het zonnetje gezet.
Na vierenhalf jaar deel te hebben genomen aan ons
kunstonderwijsprogramma, kregen de afstudeerklassen van hun ouders en docent een oorkonde en een
Jonge Vriendenpas voor succesvolle afronding van
het volledige programma. De middag werd afgesloten
met de inmiddels traditionele barettenceremonie in
de binnentuin van de Hermitage Amsterdam.

‘Na een aantal prachtige jaren bij jullie
is het voor mijn zoon klaar met de
Academie. Ik moet bekennen dat het met
pijn in mijn hart is, want jullie programma
heeft HEEL veel voor hem betekend.
Zeker voor een jongen is het lastig je
aangeboren liefde voor tekenen te
behouden. Voetbal of goed in je schoolwerk zijn is tenslotte veel belangrijker. Net
toen hij steeds minder en slordiger ging
tekenen, kwam de wondere uitnodiging
van jullie, verfrommeld in een plakkerige
schooltas bij ons binnen. Niets minder dan
een godsgeschenk. Zijn zelfvertrouwen
kon groeien en zijn neiging om zijn wereld
te willen (be)tekenen was oké geworden.’
Moeder van een talent uit de klas 2017

‘De Hermitage Academie heb ik als zeer
leuk ervaren, omdat het programma altijd
zo gevarieerd was: de ene keer op bezoek
bij een kunstenaar en de andere keer weer
kunstgeschiedenis- en artistieke lessen.
Verder heeft de Hermitage Academie mijn
interesse voor kunst ontzettend aangewakkerd en ik ben mede daardoor zelfs
stage gaan lopen bij het Allard Pierson
Museum.’
Talent, afgestudeerd 2015

Open blik-route

1917. Romanovs & Revolutie
3 nieuwe talentenklassen, 40 leerlingen en
hun 3 docenten, groep 7, leeftijd 10/11 jaar
Catharina, de Grootste
5 talentenklassen, 45 leerlingen en hun
5 docenten, groep 7, leeftijd 10/11 jaar

Een belangrijke vaardigheid is het kijken met een
open blik naar je omgeving. Een open blik op elkaar
biedt ruimte voor dialoog. Door te leren kijken, zien
de talenten meer. Dit onderdeel is een component in
de vierenhalfjarige opleiding. Hoe de talenten kijken,
willen we graag ook meegeven aan onze bezoekers.
Het scherpe, onbevangen, eenvoudige maar wél zorg-
vuldige kijken naar kunst door de talenten van de
Hermitage voor Kinderen, kan bezoekers een glimlach
ontlokken en inspireren tot een andere beleving van
een schilderij.
In de Open blik-route deelden wij de commentaren
van onze talentenklassen met u. Deze waren te
zien in de tentoonstelling, bij de werken waar ze
over gingen.

Open blik-label De zuigeling Jupiter wordt
gezoogd door geit Amalthea van Jacob
Jordaens (Catharina, de Grootste)

Het is een familie die onderweg is.
Ze willen wat eten en daarom stoppen
ze. De baby krijgt melk van de geit.
Jonathan, 10 jaar
Je ziet door de natuur dat ze op weg zijn.
De man met de geitenbenen is een zoon
van een geit en een man. Laila, 11 jaar
Het verhaal komt uit de Grieks mythologie, dat zie ik doordat de man half mens
half geit is. Jan, 11 jaar

Open blik-label De kroning van Nicolaas II
van Lauritz Tuxen (1917. Romanovs &
Revolutie)
Hij geeft licht. Manu, 10 jaar
Je moet op de details letten van de
mensen die op het balkon staan.
Het goud ga je veel beter zien omdat
de andere mensen in het grijs gekleed
zijn. Abel, 10 jaar
De belangrijkste mensen worden lichter
afgebeeld en daarom zien wij ze beter.
Lisa, 11 jaar

Partners van de
Hermitage voor
Kinderen
De Hermitage Amsterdam is een particulier initiatief
en is met trots culturele ondernemer. Dat betekent
dat het museum en de Hermitage voor Kinderen geen
subsidie ontvangen, van de gemeente evenmin als
van de rijksoverheid.
Een uitgebreid schoolprogramma gevolgd door
talentscouting, dat gratis wordt aangeboden aan
alle scholen en aan alle talenten, kan niet zonder
genereus geven van sponsors, fondsen en particulieren.
Hun giften maken het mogelijk om jaarlijks 10.000
kinderen te helpen een open blik te ontwikkelen,
en geeft de talenten de kans om hun vaardigheden
te vergroten.
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