INFORMATIE ALL YOU CAN ART SUMMERSCHOOL TOELATING
Wil jij je creativiteit, kennis en kunde ontwikkelen, samenwerken met kunstenaars
en jezelf uitdagen op artistiek vlak midden in Rotterdam? Meld je dan nu aan voor de
All you can Art Summerschool 2019! Tijdens deze Summerschool ga je vier dagen
per week intensief aan de slag onder begeleiding van kunstenaars. Je ontmoet
inspirerende nieuwe mensen, doet nieuwe ideeën op en je leert de Kunsthal en de
stad vanuit een andere hoek kennen. Samen met alle andere deelnemers beleef je
een fantastische zomer en krijg je de ruimte jezelf te ontwikkelen. Check de
voorwaarden en geef je voor donderdag 9 mei op. De toelating is op zaterdag 11 mei,
hou deze dag vrij!

‘Ontwikkel jouw artistieke talenten deze zomer bij de
All you can Art Summerschool!’
Wil jij toelating doen op een kunstacademie? Wil jij de creatieve sector in? Wil jij je eigen skills
ontwikkelen, samenwerken met andere talenten en meewerken aan kunstwerken op locatie en
in de Kunsthal? Dan is de All you can Art Summerschool iets voor jou!
Misschien heb je al eerder van de All you can Art Summerschool gehoord? De Summerschool is
een onderdeel van het All you can Art project. All you can Art is een samenwerking tussen de
Kunsthal Rotterdam en Instituto Buena Bista (IBB) uit Curaçao. IBB is ruim tien jaar geleden
opgericht door kunstenaars David Bade en Tirzo Martha. Op Curacao bereiden zij talentvolle
jongeren voor op een artistieke vervolgopleiding (in het buitenland). Jij kunt je nu inschrijven
voor de vierde editie van deze bijzondere Summerschool in de zomer van 2019!

‘Door de All you can Art Summerschool heb ik geleerd minder aan mezelf te twijfelen en
gewoon te doen’ - Eileen van Dam
‘De vrijheid die de opdrachten je geven is heel speciaal om mee te maken, je kan nog steeds wel
je eigen creativiteit erin kwijt.’ - Bloem Brouwers
Vertel meer! Wat ga ik doen?
In het kort? Een kunstzinnige zomer beleven onder begeleiding van kunstenaars! De eerste
week maak je kennis met de kunstenaars, de locaties en de Kunsthal Rotterdam. Je krijgt alle
ins en outs van de kunstenaars (David Bade, Tirzo Martha, Rieneke de Vries, Liesbeth Labeur,
Elvis Chen en Roxette Caprilles e.a.) te horen over hun eigen werk. De weken daarna ga je in
kleinere groepen samen aan het werk. Ken je het principe meester-gezel? Dat betekent dat je
leert door mee te doen, mee te werken en jouw eigen ideeën en talenten in te brengen. Door

direct samen te werken met kunstenaars die ervaren zijn kun je heel veel leren en oppikken.
Het werk dat je op locatie maakt, wordt in het tentoonstellingsatelier in de Kunsthal
Rotterdam getoond. Je krijgt de mogelijkheid om eigen werk te maken waar je feedback op
krijgt van David Bade en Tirzo Martha.
Klinkt goed! Maar welke skills leer ik dan?
Goeie vraag! Je ontdekt dat er meer nodig is dan het beheersen van technieken om goede
kunst te maken. Passie, hard werken en goede ideeën staan aan de basis. Is dat een skill?
Jazeker! Natuurlijk leer je ondertussen ook veel nieuwe technieken. De volgende skills heb
jij na een zomer All you can Art op gedaan: #echtkijken #beeldhouwen #schilderen #tekenen
#nieuwemedia #performance #kunstbeschouwen #kunstgeschiedenis #socialpractice
#presenteren #entrepeneurship#hardwerken

DATA
Inschrijven tot:
Toelating:
Summerschool:

donderdag 9 mei 2019
zaterdag 11 mei 2019
23 juli – 25 augustus 2019

Begint jouw vakantie later of stopt hij eerder? Geen probleem. Op het inschrijfformulier geef je
aan welke weken je beschikbaar bent. Bekijk kunsthal.nl/summerschool

SUMMERSCHOOL 23 JULI T/M 25 AUGUSTUS 2019
 Iedere week: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
 Ateliers op verschillende locaties in Rotterdam
 Tentoonstellingsatelier: Kunsthal Rotterdam
VOORWAARDEN
 Vanaf 14 jaar, er is geen leeftijdsgrens, iedereen kan meedoen!
 Minimaal 4 weken beschikbaar in de Summerschool periode
 Artistieke ambities en een creatieve geest
WAT BIEDT DE ALL YOU CAN ART SUMMERSCHOOL?
 Een kunstzinnige zomer onder begeleiding van kunstenaars en samen met inspirerende
mensen
 Workshops over materialen, technieken en kunstgeschiedenis
 Een te gekke zomer om nooit te vergeten!
GOED OM TE WETEN
 Voor deelname aan de Summerschool vragen we een bijdrage van €100,-*, bestemd
voor materiaal en een dagelijkse lunch.
 Zorg zelf voor reis & verblijf als je niet in de buurt woont

* Is €100,- voor jou een financiële drempel om deel te nemen? Neem contact op via summerschool@kunsthal.nl,
dan gaan we samen opzoek naar een oplossing.

TOELATING

Zaterdag 11 mei 2019
Kan jij niet wachten om deel te nemen aan de All you can Art Summerschool en voldoe je
aan de voorwaarden? Vul dan voor donderdag 9 mei het formulier in (via
www.kunsthal.nl/summerschool) om je aanwezigheid tijdens de toelating te bevestigen. Je
ontvangt op uiterlijk donderdag 9 mei een e-mail met de tijd waarop je aanwezig moet zijn in de
Kunsthal. Zorg dat je op zaterdag 11 mei de hele dag beschikbaar bent.
Ik kom naar de toelating! Wat neem ik mee?
Voordat je kunt deelnemen aan de Summerschool is er een toelating op zaterdag 11 mei. Maak
een goed overzicht (portfolio) van alles wat je op artistiek gebied gedaan en gemaakt hebt.
Schetsen, experimenten, foto’s, een dummy: neem niet alleen je beste werk mee maar ook
dingen die je proces laten zien!
Maak daarnaast een toelatingswerk: wat gaat over ‘buiten’. Buiten je huis, buiten de stad,
buitenbeentjes of buitenlui. Dit mag een tekening, schilderij, collage, digitaal werk of iets totaal
anders zijn. Verras ons en jezelf!
Vragen? We helpen je graag verder.
Stuur een e-mail naar summerschool@kunsthal.nl of bel tijdens kantooruren naar de receptie
van de Kunsthal: 010-4400300.
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