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Grundel, Êatoofse lloop B-7, Hengela

Opdracht 1

Ontwerp in combinatie met

een grote witte neonlichtcirkel

op de achtergrond een tekst in

tekentaal. Maak bij een groene

neonpijl een combinatietekst

over: onze taal, nieuwe taal,

taal en teken. Voorbeeld: ons

taalgebruik = o-uit-slecht

(ronduit slecht).

Opdracht 2

Met het leesPlankje leerden

kinderen vroeger lezen'. aaP '
noot - mies - wim - zus - 1et.

Maak een hedendaagse versie

van drie aÍbeeldingen met

naam en afbeelding.

Opdracht 3

Maak een ontwerP met de

tekst SOS. OP de achtergrond

moet regelmatig de tekst ONZE

TAAL gebruikt worden in een

variant met kleine en CROTE

letters. Cebruik halftonige, dus

wazige letters, tekst met SMS-

taal kan ook!

Opdracht 4

Maak bij je ontwerP gebruik

van de al aanwezige neonlet-

ters aap. Cebruik 'oP de achter'

grond'tekst van de ontwerPen

die met leesPlankjes te maken

hebben.

de vitrines) sterk vergroot geprint te worden De tech-

nische uitvoering bestaat uit sms-woorden en tekens in

monumentale neoninstallaties.

Als eindresultaat is de taal letterlijk als 'lichtend'voorbeeld

te zien. De taal heeft grote actualiteitswaarde' Dat zien we

aan de hedendaagse vormen van taalgebruik'

Doelstellingen

De doelstellingen worden als volgt geformuleerd:

- De leerling het samenwerken met een kunstenaar

laten ervaren.

- Thema TEKENTAAL: de veranderende Nederlandse taal

in beelden vertalen.

- Ter voorbereiding op schoolexamens het proces van

werken toePassen.

- Van proces naar het eindresultaat werken en een

expositie inrichten.

- Een perÍormance TEKENTAAL geven bij de opening

van de exPositie.

lnhoud

De sociaal maatschappelijke problematiek en de beheer-

sing van de Nederlandse taal is een nationaal debat aan

het worden. Door de snelle groei van de communicatieme-

thoden en -middelen is onze taal aan vele veranderingen

onderhevig. De beheersing en het gebruik legt direct de

relatie met de persoon en de menselijke onderlinge relatie'

Het belang, het onderhouden en de noodzaak van onze

Nederlandse taal had tijdens het gehele leven van Jan

Veering zijn aandacht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft

hij tot aan zijn dood gewerkt aan het tijdschrift Onze Taal

Dit gehele kunstproject TEKENTAAL is ook hieraan gewijd

en onderstreept het taalkundig belang

Als Hongaar van origine heeft Arpad Szombathelyi zich op

latere leeftijd de Nederlandse taal eigen moeten maken en

daarom hebben al die veranderingen hem geraakt Met dit

grote kunstproject stellen de kunstenaar en de leerlingen

samen de Nederlandse taal aan de kaak'

ln opdracht van de kunstenaar moesten de vijftien eind-
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De ontwerpen worden op A4-formaat aangeleverd om

daarna op de achtergronden (doek van 2 bij 3 meter voor

Werkstuk van Anouk Klunder
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