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DE OPDRACHT
In deze opdracht ga je een artikel schrijven over
jezelf. Dit heb je al eens gedaan toen je net aan
het vak CKV begon. Nu is het te bedoeling dat je
de kunstautobiografie aanvult door de ogen van
de toekomstige JIJ. De volgende onderwerpen
moeten aan bod komen:
-

Wat doe je over 20 jaar?
Wat voor beroep oefen je uit?
Waar woon je?
Wie wonen er bij je in huis?
Waar houd jij je mee bezig in je vrije
tijd?
In hoeverre speelt kunst een rol in je
leven? Denk aan: bioscoop, musea,
concerten, theater, het bespelen van
een muziekinstrument…

Stel jezelf voor in een introducerend artikel, van
ten minste 500 woorden. Foto’s zijn een mooie
aanvulling op de tekst.
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Tijdens de lessen Niet normaal heb je kennisgemaakt met
allerlei kunstenaars die met hun kunst vraagtekens stellen
bij de maatschappelijke norm, schoonheidsidealen en
maakbaarheid. Schrijf een artikel van max. 250 woorden
over het proces en resultaat van jouw praktische opdracht
en die van je klasgenoten ( de twee die je het meest zijn
bijgebleven). Uiteraard mag je hiervoor de tekst en
afbeeldingen gebruiken die je eerder hebt ingeleverd bij de
docent. Probeer in dit artikel tevens een antwoord te vinden
over wat kunstenaars en hun kunst hebben bijgedragen en
nog kunnen bijdragen aan de discussie over wat wel of niet
als normaal wordt beschouwd in onze maatschappij.
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Mijzelf in Beeld
EEN EIGEN STIJLPAGINA
Jouw voorkeuren op het gebied van mode worden voor het publiek
uitgestald. Wat vind je mooi? Wie is je favoriete ontwerper? Hoe
zou jij eruit zien als je over de rode loper zou lopen? Denk na hoe
mode vaak in tijdschriften gepresenteerd wordt.

JOUW TV-GIDS
Stel je eigen televisie avond samen uit bestaande en fictieve
programma’s. Als je fictieve programma’s gebruikt moet je die wel
duidelijk omschrijven. Waarom kies je voor deze programma’s?
Hoe worden de programma’s aangekondigd? Wanneer is er
reclame en hoe ziet die er uit? De tv avond duurt van 19.00 tot
23.30 uur. De programma’s mogen niet langer duren dan een uur.

EEN RECLAME PAGINA
Wat zijn jouw favoriete gadgets? Hoe ziet jouw droomslaapkamer
eruit? Waar zou jij het liefst op vakantie willen gaan? Creëer een
reclame pagina rond een bepaald thema en beargumenteer in een
kort verkooppraatje waarom je deze keuze hebt gemaakt.
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‘’Mijzelf in
TekSTTT….’’
Bij deze opdracht mag je weer zelf bepalen wat het best bij je past.
Alle opdrachten moeten uitgewerkt worden in minimaal 350
woorden. Het is wederom de bedoeling dat je twee van de volgende
opties uitwerkt:

COLUMN
In vrijwel elk magazine staan een of meerdere columns. Vaak worden deze columns geschreven door
bekende tv- persoonlijkheden, schrijvers of de hoofdredacteur van het magazine. De columns gaan meestal
over hun belevenissen van die week of maand. Ze hebben betrekking op het nieuws, actualiteiten, trends of
privéleven. De schrijvers geven hun mening over de gebeurtenissen of beschrijven ze op een leuke manier.
Schrijf zelf een column over een gebeurtenis van de afgelopen week of maand die indruk op je heeft gemaakt.

INTERVIEW over Liefde
Magazines bevatten vaak minstens één interview. Vaak wordt een persoon geïnterviewd over datgene wat
hij recent heeft meegemaakt of een dilemma uit het verleden. Organiseer een interview met iemand die
dichtbij je staat. Vertel over je subthema naar aanleiding van de lessen Liefde. Vervolgens ondervraag je
hem/haar over zijn/haar persoonlijke visie op jouw subthema. Werk het interview uit.

IN WIENS SCHOENEN WIL JIJ STAAN?
We hebben ons allemaal weleens voorgesteld hoe het leven eruit zou zien als je iemand anders zou zijn. Op
internet, in fantasie of middels een pop. Dit noemen we ‘alter ego’. Soms bestaat het alter ego slechts uit
verlangen, het verlangen iemand anders te zijn. Een sportheld, een movie star of een ultieme schoonheid.
Wie ben je? Ben jij wel de ik die een ander ziet? Beschrijf je alter ego. Dit mag eventueel in verhaalvorm zoals
in een dagboek.

GEDICHT of SONGTEKST
In de ckv lessen hebben we verschillende keren gedichten gemaakt of opgezocht naar aanleiding van een
specifiek thema. Kies je favoriete gedicht of songtekst en geef het een speciaal plekje in je magazine.
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Reflectie Ckv
De afgelopen anderhalf jaar hebben we de volgende thema’s behandeld: helden, film, de stad, muziek, liefde
en niet-normaal. Daarnaast heb je culturele activiteiten ondernomen.
In 4V heb je een start gemaakt met de reflectie. Onderstaande vragen waren toen het uitgangspunt van de
reflectie. Vul deze reflectie aan met je ervaringen van dit schooljaar.

Wat waren je verwachtingen ten aanzien van het vak CKV? Komen je ervaringen overeen met
jouw verwachtingen?
Welk thema vond je het best, het leukst en waarom?
Welke bezoeken heb je afgelegd, hoe ben je tot je keuze gekomen, wat vond je ervan? Heb je
heel nieuwe kunstvormen leren kennen en wat vind je ervan?
Wat zou je een ander aanbevelen? Wat was een absolute flop? Wat heb je geleerd?
Wat zou je anders doen?
Heb je meer inzicht gekregen in de begrippen kunst en cultuur? Zo ja, welke inzichten? Is jouw
smaak veranderd en heeft CKV invloed gehad op jouw smaakontwikkeling?
Waaruit bestaat die verandering?
Denk je door te gaan met het bezoeken van culturele activiteiten? Zo ja, welke?
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