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Leerlingen en leerkrachten van groep 6, 
 
Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan het project ‘Zien en Doen’. 
 
Binnenkort brengen jullie een bezoek aan kunstzaal 'Achterom’, verbonden aan theater de Kappen.  
Daar kijken jullie naar kunst en gaan in gesprek over de kunstwerken die daar tentoongesteld zijn.  
 
In de kunstzaal is een expositie van de kunstenaressen Saskia en Sanneke Griepink (www.saskiagriepink.nl en 
www.artstudiosanneke.com).  
Saskia en Sanneke zijn zussen én op kunstgebied elkaars beste vrienden.  
Dat er een speciale band is tussen vrienden is duidelijk maar dat je dat misschien in kunst kunt ontdekken 
gaan we bekijken met Zien en Doen 2018! 
 
Twee kunstenaars, Ludmilla van der Spoel en Caroline van Ockenburg, begeleiden het galeriebezoek.  
Zij vertellen over de tentoonstelling en bekijken samen met jullie de kunstwerken. 
Jullie worden ontvangen in de foyer van het theater. Fietsen kunnen op het plein aan de voorkant van het 
theater gestald worden. 
 
In de weken daarna volgt een workshop in het Kulturhus, waar de leerlingen onder leiding van Caroline en 
Ludmilla aan de slag gaan met het maken van een kunstobject.   
Jullie worden wederom opgevangen in de foyer van het theater.  
De gemaakte werkstukken worden na afloop in de kunstzaal tentoongesteld en kunnen in het weekend door 
de kinderen en hun familie bezocht worden. 
 
We willen graag wijzen op onderstaande regels die gelden tijdens het bezoek aan de galerie en bij de 
workshops: 

 Rustig lopen; 
 Werkstukken alleen maar bekijken, niet aanraken; 
 De fietsen kunnen rechts opzij van (de voorkant van) het theater geplaatst worden. 

 
We wensen iedereen veel kijkplezier en een creatieve workshop. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CCV, 
Riny Molenkamp en Femke Middelhuis  

http://www.saskiagriepink.nl/
http://www.artstudiosanneke.com/


 

 
 



 

Informatie bij het werk van Saskia Griepink (geb.1962 te Baarn) 

Een wesp bouwt een kunstwerk in een beeld wat ik buiten in 

de moestuin heb neergezet en het ziet er uit alsof het zo altijd 

is geweest. Het lijkt alsof de natuur zich aanpast aan de mens. 

Door onnatuurlijke stoffen in de aarde te stoppen verandert 

de mens permanent al het leven op aarde. Hoe ingrijpend dit 

ook is, toch geloof ik in de flexibiliteit en de kracht van onze 

planeet. Ik denk dat er een andere natuur zou kunnen 

ontstaan waarin zich nieuwe levensvormen ontwikkelen. In 

mijn werk zoek ik naar overeenkomsten in vorm en kleur of 

naar vaste structuren of patronen die in het leven op aarde 

voorkomen en verbind deze met elkaar. Het golfpatroon wat 

ik zie in een schelp zie ik ook terug in de huid van een rups of 

in de golvende beweging van een dansjurk. Door een logische uitziende verbinding te maken 

tussen deze niet verwante vormen ontstaan er merkwaardige planten en dieren. Vreemde 

fantastische en bizarre groeivormen die wellicht in de toekomst echt deel uit gaan maken van 

onze wereld.  

 
 

Informatie bij het werk van Sanneke Griepink (geb.1967 te Baarn) 

Op reis beleef ik het leven in zijn puurste vorm: ik ervaar met verbazing wat  bijzonder is en leg 

vast door middel van foto’s en schetsen. (Zo schilderde ik een verziltte, tot op de nerf verweerde 

boom op het strand van Ko Chang in Thailand, met schaduwen van de bladeren op het zand. De 

stronken lijken op lichaamsdelen, spierbundels en krijgen zo iets menselijks en breekbaars, maar 

ook een weerbarstige kracht van het tegen alles in groeien.)  

Ik houd van de sporen van leven in de planten en 

geweien, van nerven en zaden, scheuringen en 

indrukken. Abstraherend en vrij in expressieve vorm 

en kleur maak ik van de schonkige stronken en 

voluptueuze geweien, die als een plant uit de kop van 

het hert groeien, een innerlijke wereld. Het uiterlijke 

wordt verinnerlijkt. Het verkent en onderzoekt de 

wereld van levende verschijningsvormen, de 

natuurlijke constructie van alles om ons heen wat wil 

groeien en zich plotseling, in zijn complexe 

verschijning aan ons openbaart. 


