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Voor creatieve leerlingen heeft het Develstein College 
het kunstpakket Art & Performance in de onderbouw 
ontwikkeld. Met nog meer beeldende vorming, dans 
en drama dan het reguliere lesprogramma aanbiedt. 
Speciaal voor leerlingen die meer willen dan het 
gewone, die op zoek zijn naar een artistieke uitdaging, 
die dromen van een plek op het toneel of die zich 
graag artistiek willen uiten. 

Disciplines
In de kunstklas komen de vakken beeldende vorming, 
dans, film en theater volgens een vast jaarthema aan 
bod. Leerlingen gaan aan de slag met verschillende 
rollen en personages, maskers, verhalen, expressie
vormen, bewegen, dansen, uitbeelden, tekenen, 
schilderen, foto bewer kingen, muziek, film, regie, 
scripts en nog veel meer. In het klaslokaal met gast
lessen van echte profs en daarbuiten, met artistieke 
excursies naar bijvoorbeeld een museum, theater of 
filmfestival. Leerlingen maken een portfolio van hun 
werk en een eindopdracht die zij presenteren aan hun 
ouders/verzorgers. Vanzelfsprekend zonder podium
vrees! Want presenteren voor een publiek en werken  
aan je zelfvertrouwen binnen verschillende expressie
vormen is een terugkerend onderdeel van het 
kunstpakket Art & Performance.

Aanmelden
Leerlingen die het kunstpakket kiezen, volgen twee uur 
extra les bovenop het reguliere rooster. De kosten voor 
het kunstpakket Art & Performance bedragen € 180, 
(inclusief materiaal, leskosten, excursies en activiteiten). 
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor Art & 
Performance? Kruis deze optie dan aan op het 
aanmeldingsformulier van het DevelsteinCollege. 

www.develsteincollege.nl
telefoon: (078) 619 45 66
e-mail: info@develsteincollege.nl 
facebook: www.facebook.com/DevelsteinCollege
instagram: develsteincollegezwijndrecht
twitter: twitter.com/Develstein
postadres: Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht
bezoekadres: Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht

Wat is jouw rol?
Bij Art & Performance ga je aan de slag met verschillende rollen,  
net zoals je eigenlijk elke dag al een beetje doet. Denk maar na: op school 
ben je leerling, thuis kind, in je vrije tijd misschien wel aanvaller of 
keeper bij een sport team, buurjongen/-meisje, vriend(in), zanger van een 
bandje, drummer, broer of zus. Bij Art & Performance ga ja aan de slag 
met veel meer rollen door je in te leven in andere personages of in de rol 
van een filmregisseur te duiken. Aan de hand van een eigen storyboard en 
een filmscript, maak je jouw eigen film. Je gaat ontwerpen, inleven, 
uitbeelden, bewegen, zingen en dansen, en dat allemaal op het podium. 
Spannend? Misschien alleen in het begin, want door te leren hoe je jezelf 
het beste kunt presenteren, krijg je juist steeds meer zelfvertrouwen. 

Wist je dat…
• Het DevelsteinCollege bekend staat om het 

uitgebreide lessenaanbod op cultureel gebied? 
Met de vakken Dans, Drama, Culturele 
Kunstzinnige Vorming, Klassieke Culturele 
Vorming, Beeldende Vorming en Kunst als 
examenvak. 

• Talentvolle leerlingen schitteren in prachtige 
producties, soms zelfs helemaal zelf 
geschreven en geregisseerd? 

• Kunst van leerlingen door de hele school te 
bewonderen is?

• Je met Art & Performance je zelfvertrouwen 
ontwikkelt?

• Creativiteit in iedereen verscholen zit?
• Kunst de wereld mooier maakt?

“ Drama vind ik heerlijk 
   omdat je je achter 
 een kostuum super gek    kunt gedragen."

Niek:

"Van Kunst word ik zelfverzekerder 

door dingen te laten zien en
 te doen 

die ik anders niet zou durven."

Benthe:

“Creatief zijn betekent… je gevoel uiten,        jezelf laten zien en verder     denken dat wat mogelijk lijkt."

Perle:

Voor wie?
Ben jij open en nieuwsgierig van aard? Hou je van avontuur en durf jij de uitdaging aan? Hou je van  
tekenen, schilderen, dansen en toneelspelen? Lijkt het je leuk om op de planken te staan voor een publiek  
of je eigen film te maken? Dan is het kunstpakket Art & Performance echt iets voor jou! 

Dans: expressie, vrij bewegen.
Theater: drama, toneelbasiskennis, 
theatertechniek, inleven, presentatie.

Film: scripts, regie, stop-motion, muziek.
Beeldende vorming: ontwerpen, decors, teken- en schildertechnieken, 
fotobewerking, druktechnieken, mixed-media, jezelf uiten.


