Zoeken
Zoeken op Leidi
Kunst & Cultuur

Vanmorgen heeft Leidi Haaijer de workshopsessie Schilderen (Kunts& Cultuur) geintroduceerd. Het
begrip schilderen is heel breed en kent vele toepassingen. Na 2 dagen informatie verzamelen is het de
bedoeling dat een ieder zich verdiept in een techniek met bijbehorende materialen. Na 6 sessies verwacht
ze een product en een verslag van de opgedane ervaring in het hele werkproces. De volgende 5
technieken zijn aan de orde gekomen: olieverf, acrylverf, gouache, aquarel en collage. Bij iedere techniek
was een voorbeeld te vinden in tijdschriften, boeken en op het Internet.
Voorbeelden van materialen werden getoond en na wat verder onderzoek op het Internet konden sommige
leerlingen het schilderen verbinden aan hun eerder omschreven passie en daarbij omschreven
onderzoeksopdracht; Schilderen om jezelf/anderen goed te (laten) voelen, theater en schilderen, schrijven
en schilderen, schilderen en games, schilderen en subcultuur etc.
Er was nog een klein beetje tijd over om wat materiaal uit te proberen en ze heeft een aantal leerlingen
een paar stukken van haar eigen werk laten zien.
Morgen gaan we op atelierbezoek bij 2 kunstenaars in Breda.
Leidi Haaijer
Kijk hier naar alle foto's
03/03/08 | Posted by admin | Category General
Geen Reacties | Permalink |

Orion zichtbaar in Breda!
Het bord dat vandaag is geplaatst naast het bord van het Prisma van Cooth College, maakt de
aanwezigheid van het Orion College in haar tijdelijke lokatie zichtbaar. Het logo van het Orion College is
gecombineerd met delen van werk dat door de leerlingen is gemaakt tijdens de bijeenkomsten kunst en
cultuur onder leiding van gastdocent Leidi Haaijer.

01/18/07 | Posted by admin | Category General
Geen Reacties | Permalink |

"Relaxruimte"
Afgelopen vrijdag is begonnen met de realisatie van een 'relaxruimte'(voorlopige benaming) in het
Orioncollege. De eerste werkzaamheden bestonden uit het egaliseren van de vloer in de vorm van de
ontworpen ruimte. Het ontwerp is gemaakt door Leidi Haaijer multimediadesigner en gastdocent
Kunst&Cultuur (zie tekening).
De ruimte loopt van de gang naar de ruimte naast het keukenblok en kan gebruikt worden voor momenten
van rust, overleg of lunchruimte. Aan de hand van de ervaringen met de ruimte zal het gebruik zich
uitspreken, misschien ontstaat er dan een andere benaming.
De tegelvloer in de gang is geprepareerd.Egalisatie was nodig om het tapijt een goede ondergrond te
geven.
De verdere uitvoering van de ruimte bestaat uit "wanden" van stroken Organza, een transparante stof die
veel gebruikt wordt in theatertoepassingen. Deze wanden zijn plooibaar en kunnen naar wens open of
dichtgeschoven worden. De kleur van de hele ruimte is blauw-groenig (associaties met water). In de gang
zijn hangsystemen aangebracht waar tentoonstellingen gehouden kunnen worden van visueel werk. Het
eerste werk dat er zal komen te hangen zijn de resultaten uit de workshop "Schilderen" van
Kunst&Cultuur.
Er wordt natuurlijk ook meubilair geplaatst, samengesteld uit 2e hands materiaal. Een compilatie van
houten eetstoelen, tafels en zithoekmeubels zal in de ruimte geplaatst worden. Het meubilair krijgt een
kleur die past bij het blauw-groen en zal her en der een accent hebben.
Leidi Haaijer
Foto's staan hier en hier
06/25/08 | Posted by admin | Category General
Geen Reacties | Permalink |

Een historische dag!
Maandag 21 augustus 2006: de eerste schooldag van het Orion College.
Leidi Haaijer, gastdocent voor het leergebied Kunst en Cultuur onthulde samen met de leerlingen de
sculptuur van de meubels. Een niet ingerichte werk- en verblijfsruimte ervaren. Kennis opdoen van
ruimte vorm en identiteit.Samen met je groep de meubels plaatsen. Gevolgd door een interview met een
journalist van het NOS-radio 1 journaal. 'S middags een tweede gastles Kung Fu/Qigong. Dit keer in een
aparte ruimte buiten het schoolgebouw. De dag afsluiten met een interview met BN De Stem. Een
enerverende eerste schooldag.
Een foto-impressie kun je hier bekijken.
08/21/06 | Posted by admin | Category General
| Permalink |

Aanpassingen nieuwe ruimtes Orion College gestart!
Dit schooljaar hebben we een mooie ruimte voor 9 leerlingen: ruim, licht en sfeer. Volgend schooljaar:
ruimer, lichter én sfeervoller. En dan voor ongeveer 25 leerlingen en twee nieuwe leergroepbegeleiders.
Op dit moment is een begin gemaakt met de eerste aanpassingen. Voorheen diende de nieuwe locatie als
praktijklokaal metaaltechniek. Afgelopen week konden de schilders erin. Leidi Haaijer heeft de eerste
ontwerpschetsen gemaakt om multifunctionele, sfeervolle ruimtes te creëren. We houden iedereen graag
op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Geen Reacties | Permalink |

Whoopie, een prachtige banner!
Wat waren we trots vandaag! Want er werd een levensgrote banner aan de
zijkant van het Orion College gemonteerd. Een grote stellage werd er
vaochtend speciaal voor neergezet. Eindelijk zijn we goed zichtbaar vanaf
de Biesdonkweg. Op de banner zie je creaties van de groep van vorig jaar.
Zij hebben namelijk T-shirts ontworpen destijds. En deze ontwerpen zijn de
inspiratie geweest voor Leidi Haaijer om deze banner zo vorm te geven.
Nu kan iedereen zien waar we zitten!
10/03/07 | Posted by Hans | Category General
| Permalink |

De ruimte van Interpolis
Maandagochtend 21 augustus: het leergebied Kunst en Cultuur; je eigen ruimte inrichten.
Maandagochtend 28 augustus; het leergebied Kunst en Cultuur; een bezoek aan Interpolis Tilburg. De
leerlingen van het Orion College gingen samen met Leidi Haaijer onderzoeken op welke wijze Interpolis
gebruik heeft gemaakt van hun ruimte. Eerst een uitleg over de filosofie van Interpolis; flexplekken,
gebruik van kleur, vorm en materialen. Welke ideeën het op gaan leveren voor de inrichting van hun
eigen ruimte volgt morgen; een bezoek aan Ikea Breda. De foto's? Kunst van de leerlingen!
Klik op meer om ook de foto's te zien.
[ Meer... ]
08/28/06 | Posted by admin | Category General
Geen Reacties | Permalink |

Open avond Orion College
Open avond

Tijdens de druk bezochte open avond van afgelopen woensdag stonden leerlingen, ouders, gastdocenten,
bestuursleden en leidinggevenden de bezoekers te woord. Het enthousiasme waarmee de leerlingen
uitgebreid hun ervaringen deelden met jong en oud zorgde ervoor dat zij de hele avond bestormd werden
met vragen. In de hal en aula van het Prisma van Cooth College en op de eerste verdieping in het Orion
College kon men de filosofie en de werkwijze letterlijk proeven, voelen en ervaren.
[ Meer... ]
02/09/07 | Posted by admin | Category General
| Permalink |

Mooie zinvolle week!
Bij aanvang is naast zijn persoonlijke gift de volgende vraag meegegegeven:
What is the influence of space ? / Wat is de invloed van ruimte ?
Spa: zevenentwintig mensen in een typisch huis.
Verloop: een sterk wisselende dynamiek veroorzaakt door veel energie resulteerde in 5 zeer verschillende
dagen gevuld met specifieke persoonlijke en collectieve ervaringen.
1. Aankomst, wennen, de dagelijkse structuur opbouwen
2. Verkennen en fysieke grenzen verleggen
3. Mentale grenzen verkennen, bewustwording van deskundigheden, het verschuiven van posities

4. Begin van aanleg voor nieuwe structuren
5. Terugkeer naar rust

Diverse gedachtenstromen zijn in gang gezet die na deze week een rol zullen blijven spelen en verder uit
zullen kristalliseren.
In practische zin is er bijvoorbeeld een aanzet gedaan voor de Tents of Hope; dit gaan we verder
afmaken.
Het was een mooie zinvolle week!
Leidi Haaijer
06/14/08 | Posted by admin | Category Leergebieden
Geen Reacties | Permalink |

We begonnen met onze juf; Leidi.

Er was een tafeltje en daarop stonden heel wat kleine spulletjes;een kurk of veren, een blaadje, een
klompje klei. je mocht er eentje uitzoeken. Als je daarmee klaar was mocht je vertellen waarom je het had
gekozen. Misschien omdat je een keer hetzelfde blaadje op vakantie had gevonden.
Toen gingen we dat op de laptop typen. Daarna gingen we wat je had uitgekozen op kladpapier schetsen.
Even om er in te komen. Daarna deden we het op echt tekenpapier.
Dat was heel leuk. Je was er ongeveer een kwartiertje mee bezig.
Ik zelf had een schoonmaakdoekje voor je handen met citroengeur. Nog wel in de verpakking.
Het zag er mooi uit. Sommige kinderen waren daar al mee klaar en gingen het toen verven.
Dat heb ik nog niet gedaan. De volgende week doe ik dat ook. (PS: Dat moet je echt ook een keer doen!)
Michaël Boot, leerjaar 1
09/16/09 | Posted by admin | Category Kunst & Cultuur
Geen Reacties | Permalink |

AsSocAtie

In deze workshop heb ik de deelnemers een voorwerp uit laten kiezen. Omdat iedere keuze iets vertelt
kom je zo al heel wat te weten over de kiezer en zo kun je ook ontdekken waar de directe interesse of
passies liggen. Dit is dus voor mij ook een moment van leren; leren kennen, met wie ga ik de komende 6
weken te maken hebben, waar liggen de kwaliteiten en hoe kunnen we die zo goed mogelijke aan de
oppervlakte brengen en verder ontwikkelen.
We hebben dus vanuit de AsSociAtie gewerkt, zo heet de workshop ook; de deelnemers hebben heel
duidelijk ervaren wat een associatie nu is en welke in het byzonder bij hem of haar hoort of horen. We
gaan verder kijken hoe we deze vondsten in verschillende materialen uit kunnen drukken en kijken of in
de tussentijd de 'associatiewolk' gegroeid is. Inspirerend!
Leidi Haaijer, gastdocent Kunst & Cultuur
Alle foto's zie je hier.
09/16/09 | Posted by admin | Category Kunst & Cultuur
Geen Reacties | Permalink |

AsSocIaTies

De workshopreeks AsSocIaTies (6 weken) is afgerond en de deelnemers hebben hun resultaten
gepresenteerd.
Sommigen deden dat door middel van alle producten die ze gedurende dit pad gemaakt hadden anderen
hadden hun ervaringen en kijk op de workshop in een Powerpointpresentatie uitgevoerd.
Bij de presentatie werd gelet op hoe zij hun inhoud deelden met de andere deelnemers en of dit voldoende
werd bevonden, verder werd er gelet op de vorm die alles gekregen had, het was per slot van rekening een
multimediale gebeurtenis over de hele linie aan de hand van het begrip 'associatie'.
Over de hele linie zijn er mooie vondsten gedaan en hebben de deelnemers meer zicht gekregen hoe ze op
bepaalde gedachten kunnen komen. Sommige presentaties kwamen behoorlijk volwassen over en anderen
toonden aanzetten die zich in de komende tijd verder zullen ontwikkelen. De feedback van de deelnemers
op de workshop was zeker positief.
Leidi Haaijer, docent Kunst&Cultuur

11/06/09 | Posted by admin | Category Kunst & Cultuur
Geen Reacties | Permalink |

associatie

Hallo allemaal,
Ik heet Lena Jansen, zit in het eerste leerjaar en mijn passie is natuur. Ik wil mijn onderzoeksvraag over
de wnf-ranger doen. Ik ben druk bezig met mijn deelvragen. Thuis heb ik een museum met opgezette
dieren, maar ook met stenen. Bij kunst en cultuur moesten wij ieder een voorwerp van de tafel pakken. Ik
pakte een steen. Daarmee besproken we met elkaar waarom we dat gekozen hadden. De steen had een
mooie kleur, en omdat ik van de natuur houdt heb ik hem gekozen. Ik heb thuis in mijn museum ook
stenen en daar moest ik ook aan denken. Iedereen had iets wat bij die persoon paste. Dat was erg
bijzonder! Ik moest alle dingen opschrijven waar

ik aan dacht bij deze steen. Ik had een mindmap gemaakt en een tekening van mijn associatie. Mijn
associatie (gedachte) bij deze steen was een beekje. Daar dacht ik aan omdat hij zo n mooie kleur heeft.
Ik moet ook denken aan de zee, en aan vissen. Water, daar moest ik aan denken! Leidi heeft mij een boek
gegeven waar ik in kon lezen. Slakkensporen heet het. Ik heb daar een tekening bij gemaakt wat ik voelde
bij die foto s in dat boek. Ik heb mijn associatie helemaal uitgewerkt en binnenkort moet ik er een
presentatie van geven. Ik vind deze workshop erg leuk.
Lena Jansen, leerjaar 1
10/08/09 | Posted by admin | Category Kunst & Cultuur
Geen Reacties | Permalink |

~Elementair~ ontwerpen, reproduceren, bouwen

Vandaag hebben we kennisgemaakt met het begrip ELEMENT.
Aan de hand van een Powerpoint presentatie met voorbeelden hebben konden 3 betekenissen al snel
onderscheiden worden.

Iedereen kende het begrip in de hoedanigheid van Aarde, Water, Vuur en Lucht (De Elementen).
Daarnaast de detaillering aangegeven die met de elementen uit de Scheikunde te maken hebben, zoals
bijvoorbeeld metaal, zuurstof etc.
In deze workshop nu ligt de nadruk vooral op de betekenis van DEEL, een deel van een groter geheel of
zoals een van de deelnemers precies uitlegde: bijvoorbeeld een auto is opgebouwd uit allerlei
verschillende (onder)delen; al deze delen tesamen maken de auto als een werkend geheel.

Een ieder is nu gevraagd een of meerdere eigen elementen als schetsend te ontwikkelen. In de volgende
bijeenkomst gaan we deze naar de 3-dimensionale wereld vertalen en vervolgens reproduceren. Ook is al
gevraagd om eens te kijken wat er met dat element gebouwd kan worden.
Aardig is om te zien dat een deel van de groep (24 deelnemers) eerst naar een samenstelling kijkt om
vervolgens de elementen hierin te zoeken, een andere benadering is die vanuit het element zelf, de
bouwsteen of -stenen groeien uiteindelijk uit tot een (beeld)samenstelling. Onderweg kwam een van de
deelnemers Gaudi al tegen die in zijn architectuur veel gebruik maakt van allerlei soorten kleine
elementen. Een mooi begin! Ik ben benieuwd wat er volgt.
Volgende week gaan we brooddeeg aanmaken om ons in 3D te verdiepen. We kijken tegelijkertijd ook of
we dit organisatorisch in goede en effectieve banen kunnen leiden.
Leidi Haaijer
12/10/08 | Posted by admin | Category Keuzecursus
| Permalink |

Een bewogen en bevlogen week in de Ardennen!

Nadat alle bagage was afgeleverd en de leerlingen afscheid hadden genomen van hun ouders, begon de
maandagochtend in het schoolgebouw in een kring. Aan de leerlingen was gevraagd om iets kleins mee te
nemen voor de ander waardoor zij die week iets tastbaars bij zich konden dragen wat hen zou kunnen
helpen om de rode draad van deze week "I is We" te herinneren.

Met strak blauwe lucht en de zon hoog aan de hemel vertrokken we richting Spa. Na een busrit van twee
en half uur kwamen we in het stadscentrum aan. Na de lunch in het stadspark bezochten we als eerste
verkenning van het gebied het Spa Monopole museum waar de leerlingen in groepjes antwoord moesten
geven op diverse vragen over de historie van Spa water. Een fris en fruitig Spa drankje sloot dit bezoek
af.
Het tijdelijk verblijf was een karakteristiek, oud huis tegen een bosrand.

De ruimtes binnen en buiten het huis werden door de leerlingen onmiddellijk verkend en de kamers eigen
gemaakt. De kookploeg ging ondertussen samen met John aan de slag voor een eerste gezamenlijke
maaltijd die buiten werd geserveerd.

Natuurlijk konden we maandagavond niet om het Nederlands 11-tal heen. Er werd volop meegeleefd met
de prestaties van Hollands Glorie. Leerlingen die geen behoefte hadden aan het feestgedruis konden
samen met Julie dreamcatchers maken van takjes en twijgjes uit de bossen achter het huis.

Dinsdagochtend stond een Frans sprekende gids klaar voor een historische rondleiding door Spa. Er werd
ondermeer een bezoek gebracht aan de Thermen, waar de heetwaterbron op therapeutische wijze wordt
gebruikt, de woning van de Belgische koningin Marie Henriettte waar een van de Spa waters naar is
vernoemd en diverse andere historische monumenten. Een mooie koppeling tussen kunst en cultuur,
Frans en mens en maatschappij.

De Ardennen is natuurlijk een gebied bij uitstek om ook de natuur een belangrijke plaats te laten
vervullen in het weekprogramma. 'S middags bracht een Belgische busonderneming ons een paar
kilometer verder naar een oude steengroeve waar klim- klauter en abseilparcoursen waren uitgezet en een
drietal gepassioneerde professionals de leerlingen instructies gaven voordat zij werkelijk de steile
hellingen op mochten. Grensoverschrijdend werd dit avontuur door een aantal leerlingen genoemd.
Terecht, want iedereen gebruikte die middag elke spier in hun lichaam om het hoogteverschil te
overwinnen.
De film "Pay it forward" vulde het avondprogramma. Een indrukwekkend verhaal waarin de opdracht
voor mens en maatschappij : bedenk een idee dat de wereld kan veranderen en voer het uit, door ieder
individu, jong en oud centraal stond. De film was de voorloper op het gezamenlijk project tents of hope
waarmee op woensdagmorgen werd gestart.
Woensdagmiddag had iedereen de keuze om een aantal activiteiten zelf in te vullen. Helaas sloeg het
fraaie zomerweer die dag om waardoor de mogelijkheid om te gaan zwemmen letterlijk in het water viel.
Shoppen in Spa, wandelen door de natuur, doorgaan met het schilderen van de tent of lekker lezen, waren
de alternatieven.

'S avonds volgde een gezamenlijk gesprek over de kracht van je individuele kwaliteiten en hoe je deze
kunt inzetten om een bijdrage te leveren aan het thema van de week; functioneren als één groep mensen
die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en elkaar. Belangrijk omdat het Orion College ervan
uit gaat dat ieder individu onderdeel uitmaakt van een groter geheel en kijkt op welke manier hij of zij
hieraan een bijdrage kan leveren.

Donderdagochtend werd in wisselende groepssamenstelling een Engelse documentaire bekeken over de
hulp die in Darfur op gang is gekomen en volgde een gesprek, uiteraard in het Engels, samen met Julie.
Buiten werd onder begeleiding van Leidi de tent verder met witte verf geprepareerd. De regen die de hele
dag al gestaag viel zorgde ervoor dat de tent niet kon worden afgeschilderd. Het schooljaar is nog kort.
Begin volgend schooljaar bekijken we samen hoe en wanneer we dit project een vervolg kunnen geven.

Een bezoek aan Monchau stond donderdagmiddag op het programma. Claudia Boendermaker was de
gastdocent en gaf een introductie in de Duitse taal. In kleine groepjes verkenden de leerlingen het stadje
aan de hand van een in het Duits opgestelde routebeschrijving door de smalle straatjes en langs
karakteristieke huizen van de streek. De middag werd afgesloten met een consumptie op het verwarmde
terras.

Donderdagavond stond in het teken van het vervolg op het thema "I is We" want wat betekent dat voor
jezelf in relatie tot de groep mensen waar je elke dag mee op school zit? Discussies tussen de leerlingen
onderling waren het gevolg. Het is tenslotte een uitdaging om je eigen wensen, verlangens en mening(en)
opzij te zetten en te kijken naar de bijdrage die jij kunt leveren om een groep ook daadwerkelijk als
eenheid te laten functioneren.

Vrijdagochtend vroeg het vertrek richting Jehay waar de leerlingen zelfstandig de gelegenheid kregen met
een audiofoon een prachtig middeleeuws kasteel en tuin te bezoeken. De week is voorbij gevlogen, in de
bus werd het laatste snoep met elkaar gedeeld en voor de school weer afscheid genomen van elkaar. De
groep begon als I, werd soms We en ging als I weer uit elkaar. Iedereen heeft zijn eigen
indrukken,gevoelens en persoonlijke leerervaringen uit deze week meegenomen naar huis. De bijdrage
van Julie Netti verwoordt deze bewogen week weer op een heel andere manier.
Meer foto's zie je hier.
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