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Uit de Kunst voor Kinderen 

 

Kunstgeheim 

 
 

Zeg, wat is dit? Snoep? Een foto? Een schilderij?  
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Rare vragen  
Wat een rare vraag, die vraag hierboven. Snoepjes, natuurlijk!  

Of toch niet? Onze kunstexpert Saskia heeft nog wel meer van 

die rare vragen voor jou: zijn dingen ver weg echt zo klein als 

ze er uit zien? Kun je net echte snoepjes wel eten? Kan een 

eend ook een konijn zijn?  

 

Allemaal rare vragen, maar kom naar de 

kunstkijkkeet en jij weet straks de antwoorden!  

 

 

Kunstkijkkeet?  

In de kunstkijkkeet gaat het over kunst. Over vreemde kunst. 

Over kunstenaars die soms net tovenaars zijn en kunstwerken als 

valluiken. Samen met een kunstexpert ontdek je 

kijkgeheimen. Maar…let op: het is alleen voor 

kinderen die heel nieuwsgierig zijn!  

 
 
 
 
 

Je mag 1 volwassene helemaal gratis meenemen, maar let op: 

de volwassenen zitten wel apart - helemaal achterin!  
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Praktische zaken 
 
Wat:  Kunst-meedenk-verhaal: kinderen ontdekken door te luisteren en 

vooral door goed te kijken en mee te denken op speelse wijze 

geheimen van optische illusies en trompe l’oeil - in kunst en in hun 

dagelijks leven.   

 

Voor:   Nieuwsgierige kinderen van 8 tot 12 jaar 

Is uw (klein-)kind een scherpe observator? Kijkt het nieuwsgierig en 

onbevangen om zich heen? Kijkt het graag naar programma’s als het 

Jeugdjournaal? Zijn “rare vragen” en raadsels ontraadselen leuke 

uitdagingen?  Dan is de Kunstkijkkeet van Uit de Kunst een feest!       

 

Door:      De vrolijke kunsthistoricus Saskia Goddijn van Uit de Kunst  

 

Locatie:     Humanistisch Centrum Groningen  

W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen  

 

Datum:      Keuze uit  

o Zaterdag 28 april 2018 of      

o Zaterdag 9 juni 2018 of 

o Zaterdag  7 juli 2018   

 

Tijd:      10.30 – 11.30 uur   

 

Prijs:      € 15,00 (inclusief btw 21%)    

De kinderen krijgen ook iets te drinken en iets lekkers! 

 

Aanmelding:    Mail  

▪ Naam, e-mailadres en telefoonnummer  

▪ Keuzedatum: 28 april, 9 juni of 7 juli 

▪ Mag of wil uw (klein-)kind iets niet eten of drinken, zoals 

melkproducten, suiker, gluten of pinda’s? Laat het ons weten, 

dan houden we daar rekening mee.   

Mail aan: saskiagoddijn@gmail.com 

 

     Aanmelden voor 28 april kan tot 23 april 

Aanmelden voor 9 juni kan tot 2 juni  

Aanmelden voor 7 juli kan tot 30 juni 

  

Betaling:  Maak het bedrag à € 15,00 per kind s.v.p. over op:  

NL27ABNA0527827320 

t.n.v. S.K. Goddijn te Groningen  

 

Geen bericht is goed bericht: na aanmelding ontvangt u een bevestiging van aanmelding. Over het 

doorgaan van het kunstverhaal sturen we geen apart bericht: geen bericht is dus altijd goed bericht! 

Als het kunstverhaal onverhoopt niet doorgaat, ontvangt u hierover z.s.m. na de uiterlijke 

inschrijfdatum bericht. Tot 7 dagen voor aanvang kunt u zelf annuleren. Het bedrag wordt na aftrek 

van € 2,50 administratiekosten op uw rekening teruggestort. Vanaf 7 dagen voor aanvang kunt u 

niet meer annuleren. U kunt het kind dat niet kan komen wel laten vervangen door een ander kind 

dat op de gekozen datum wel kan.    
 

 

Over de afbeelding: het getoonde kunstwerk is van hyperrealistisch schilder Pedro Campos. Het is een 

olieverfschilderij van 195 x 97 cm. Zie ook: www.pedrocampos.net.  

Gefascineerd? Boek zelf de verrassende lezing voor volwassenen over optische illusies en trompe l’oeil:  
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