Jouw Idee Werkt is een samenwerkingsproject tussen
KunstLAB Arnhem en het Immerloo Park Festival.
Kunstlab is een ontwerpstudio en productiehuis voor kunst en wetenschap. Kunstlab wil
de volgende generatie nieuwe makers
enthousiast maken over het speelveld tussen
kunst en wetenschap en beoogt met het
vermogen anders te denken antwoorden te vinden op
sociaal maatschappelijke vragen.
Kunstlab maakt de waarde van kennis en kunst tastbaar.
Het Immerloo Park Festival richt zich op kunst, cultuur
en maatschappij en ziet de non-conformistische en
creatieve benadering binnen de kunsten als een van de
mogelijkheden om maatschappelijke dilemma’s van nu

en in de toekomst aan te gaan, waaronder dilemma’s
rondom de leefomgeving. We zien tegenwoordig genoeg
volwassen politieke verkiezingscampagnes. Nu is het tijd
voor de kinderen!
Met ‘Jouw Idee Werkt!’ bedenken basisschoolleerlingen
oplossingen voor wijkproblemen en zien zij dat dat de
gemeente meehelpt om hun idee te realiseren.
Door samen te werken versterken we elkaar én samen
kunnen we nog meer zaadjes planten ter bevordering
van oplossingen uit de samenleving door kunst!
Daarom bieden we, vanuit het educatieve programma
van het Immerloo Park Festival, in 2017 dit
pilotproject aan. Exclusief op basisscholen
in de omgeving van Park Immerloo.
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Er wordt vanuit verschillende instanties, overheden en
fondsen gesubsidieerd. Het Immerloo Park Festival
bekostigt daarnaast een deel van de kosten.
Voor de school zelf bedragen de kosten € 125,- per
deelnemende groep (klas / BSO-groep).
In een groep kunnen 20 à 25 leerlingen deelnemen.

Projectperiode

30 maart - 28 juni 2017

Voor alle deelnemende groepen geldt dat er een ontwerpworkshop van 2 uur gegeven wordt op school.
Je kunt als deelnemende school kiezen uit één van
onderstaande donderdagen:
30 maart, 6 - 13 - 20 april, 11 - 18 mei, 1 juni.
In overleg met de organisatie wordt de exacte datum vast
gesteld.
Genomineerd?
De genomineerde groepjes krijgen nog eens drie
vervolgworkshops van elk 2 uur op 14, 21 en 28 juni.
Deze genomineerde groepjes hebben dus in totaal 8
workshopuren: 2 uur voor de ontwerpworkshop en 6 uur
voor de vervolgworkshops.
De genomineerde groepjes presenteren hun uitgewerkte
idee op Immerloo Park Festival op 1 & 2 juli 2017
Wil je meer informatie of wil je je opgeven?
Mail naar jouwideewerkt@immerlooparkfestival.nl
of bel met Bram Kluen T 06 - 301 90 458 (Immerloo Park Festival)
www.immerlooparkfestival.nl
www.kunstlabarnhem.nl

