
Ik klooi maar wat aan. 
Kunstproject Karel Appel, 100 jaar  

Deze zomer hee) de bibliotheek een primeur: een kunstproject voor ouderen. Het idee is ontstaan 
doordat de bibliotheken zogenaamde Klooikaarten hebben waarmee jongeren allerlei opdrachten 
kunnen doen in en buiten de bibliotheek. De kunstenaar die al>jd maar wat aan klooide, zoals hij zelf 
zei, was Karel Appel. Hij was het die het ‘klooien’ tot moDo had verheven en omdat hij eind vorig jaar 
100 jaar zou zijn geworden, ontstond het plan een kunstproject rond hem en zijn werk te maken. 

Het project wordt uitgevoerd in het kader van ‘Lang Leve Kunst’, dat subsidies gee) voor  
kunstprojecten met en voor ouderen. De klooikaart die hiervoor speciaal ontwikkeld wordt, bestaat 
uit een achDal ‘klooi-onderdelen’: drie gezamenlijke en vijf individuele. De klooikaart met de acht 
onderdelen biedt de mogelijkheid dieper op het onderwerp in te gaan door gebruik van internet en/
of boeken. 

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Bezoek een kunstgeschiedenisles van JulieDe Verhofstad over Karel Appel (gezamenlijk).  
2. Zoek in de bibliotheek boeken over Karel Appel en fotografeer een werk van Appel dat je 

aanspreekt en waarover je gaat schrijven. 
3. Bewerk de foto >jdens een DigiLab bijeenkomst in de bibliotheek. 
4. Kijk op Youtube ‘De werkelijkheid van Karel Appel’ van filmer Jan Vrijman. En beschrijf 

wat dat aanklooien eigenlijk betekent. Gebruik dit in je recensie bij de volgende opdracht. 
5. Schrijf onder begeleiding van Saskia de Bruin een recensie over een/het werk van Appel 

(gezamenlijk). 
6. Maak onder begeleiding Gerbrand Lub een werk à la Karel Appel (gezamenlijk en in het 

atelier). 
7. Geef je werk op voor de tentoonstelling die in september in de bibliotheek zal worden 

georganiseerd. 
8. Help mee de tentoonstelling vorm te geven (gezamenlijk). 

  
Aanmelden: via het >cketsysteem van de bibliotheek, maximaal 15 personen per groep 

Kosten:   15 euro voor het hele programma 
Loca>es:   Bibliotheek Stedebroec, Sta>onslaan 2, Bovenkarspel 

Atelier Gerbrand, Westerstraat 61, Enkhuizen 
Aanvang:   4 juli (1ste groep), 11 juli (2de groep) 
Tijden:   Ochtend of middag (>jden worden uiterlijk 9 juni op de site gezet) 
Volgorde programma:  
Groep 1:   4 juli kunstgeschiedenis 

      18 juli schrijfles 
1 augustus schilderles 
15 augustus voorbereiden tentoonstelling 

Groep 2:   11 juli kunstgeschiedenisles 
25 juli schrijfles 
8 augustus schilderles 
22 augustus voorbereiden tentoonstelling 

werk van Gerbrand Lub


