
‘De WOLF is terug’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen en leerkrachten van groep 6, 
 

Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan het jaarlijkse project ‘Zien en Doen’. 

 
Binnenkort brengen jullie een bezoek aan kunstzaal 'Achterom’, dit is een onderdeel van Kulturhus 
Haaksbergen.  
Daar kijken jullie naar kunst en gaan in gesprek over de kunstwerken die daar tentoongesteld zijn.  
 
In de kunstzaal is een expositie van de kunstenaar Ivo Kamphuis.  
Het thema dit jaar is ‘De WOLF is terug’. Naast het feit dat de wolf nu echt terug is in Nederland is deze titel 
ook op te vatten als pleidooi om alle dieren terug te krijgen die steeds verder in de verdrukking komen door 
toedoen van de mens. De dieren in het werk van Ivo zijn letterlijk los staand van de tekening gemaakt, 
uitgeknipt en naderhand op de juiste plek in de tekening ( het landschap) geplaatst. Ivo plaatst dus niet enkel 
wolven terug in het getekende landschap maar ook andere dieren.  
 
Ook dit jaar begeleiden kunstenaressen Ludmilla van der Spoel en Caroline van Ockenburg  het 
galeriebezoek.  
Zij vertellen over de tentoonstelling en bekijken samen met jullie de kunstwerken. 
Jullie worden ontvangen in de foyer van het theater. 
 
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 ontvangen 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 op het plein aan de voorkant van het theater gestald worden. 

 
We wensen iedereen veel kijkplezier en een creatieve workshop. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CCV, 
Riny Molenkamp en Femke Middelhuis 

https://ika.exto.nl/
http://medianetwerk.ning.com/photo/ivo-kamphuis-ik-2019-berkel-2019-indian-ink-on-paper-24-x-30-cm/next?context=user

