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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen met Kua/Kub in het pakket van klas 4, 5, 6
Betreft: excursie Utrecht met atelierbezoek, tentoonstelling in Centraal Museum ‘Utrecht,
Caravaggio en Europa’ en bezoek Tivoli/stadswandeling op 25 januari
Gorinchem, 11 januari 2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Met deze brief informeren wij u over de geplande excursie naar
Utrecht, waar de leerlingen een kijkje nemen in de ateliers van de
kunstenaars Robbie Cornelissen en Uli Kürner. Tijdens het
atelierbezoek worden de leerlingen geïnformeerd over het
beeldend werk en over het kunstenaarschap, waarbij de leerlingen
de dialoog aangaan met de kunstenaars.

Barbera Broekman

Vervolgens gaan we naar het Centraal Museum, waar de leerlingen Caravaggio, de Medusa rond 1596
een rondleiding krijgen rond de Utrechtse Caravaggisten.
Rome was het centrum van de wereld in het begin van de Gouden
Eeuw. Jonge schilders uit heel Europa trokken naar de Eeuwige Stad, waar Caravaggio voor een
revolutie had gezorgd. Een nieuw realisme in de schilderkunst, ongekend drama, het grote gebaar en
een mysterie van licht. Dat moest je met eigen ogen zien! De Utrechtse schilders Dirck van Baburen,
Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst waren erbij.
Deze excursie is bedoeld om leerlingen te laten verdiepen in kunst en cultuur. Door kunstwerken te
onderzoeken, te analyseren en te interpreteren, wordt de leerling geprikkeld tot nadenken. Het oog
in oog staan met kunstwerken kan een hele belevenis zijn. Tijdens de stadswandeling ontdekken de
leerlingen het historisch centrum en bekijken de leerlingen moderne architectuur.
Op vrijdag 25 januari om 10.10 uur vertrekken wij vanaf school en reizen met het openbaar vervoer
naar Utrecht; leerlingen zorgen zelf voor een OV-kaart. Graag voldoende eten en drinken
meenemen. Rond 16.30 uur zullen de leerlingen zelfstandig naar huis terug reizen.
Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact
met mij op (m.vis@camphusianum.nl).
Met vriendelijke groeten,
Hans Ruitenbeek en Mariëlle Vis

