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• MUZIEK

“Aanraken is communiceren”

IFMA KUNSTCOLLECTIEF @ WORLD ART HOUSE • ELSTEREN 11 5855 AS WELL

De Stichting IFMA kunstcollectief (2000) heeft zich ten doel gesteld de betrokkenheid bij kunst
van inwoners, instellingen en bedrijven in de regio Noord-Limburg en het Duitse grensgebied te
vergroten. Het collectief ontplooit daartoe onder meer activiteiten inzake kunsteducatie in
samenwerking met onderwijsinstellingen. Het IFMA kunstcollectief tracht haar activiteiten een
grensoverschrijdend karakter te geven door samenwerking met Duitse collega’s.
DANSTHEATER BEELD EN DANS is een theaterproject van de Petrus Canisiusschool in Weeze
(Dld), dat onder leiding van performance-kunstenares Petra Rühl in het kader van
Landesprogramm Kultur und Schule NRW wordt opgevoerd. 23 leerlingen (8-10 jaar) bezoeken
de collectie stenen Afrikaanse beelden in de tuin van World Art House in Well. Zij bekijken de
beelden en raken die aan met als gevolg beroering en ontroering. Zij maken schetsen,
fantaseren, associëren en stellen vragen. Ook luisteren ze naar muziek. Met hun lichaam
beschrijven zij de karakteristieke sculpturen en gebruiken ze als aanleiding voor de Taal van de
Dans. De fijngevoelige interactie tussen mens en beeld die dit vraagt ontstaat onder de
bezielende leiding van Petra Rühl.
BEELDENDE KUNST: De kunstenaars van het IFMA kunstcollectief beheersen uiteenlopende
kunstdisciplines zoals in de tentoonstelling in World Art House is te zien. Getoond worden
onder meer: schilderijen, beelden, foto’s, objecten, grafiek, vormgeving. Genoemde expertise
kan een basis zijn voor een vergelijkbaar kunstproject met leerlingen van uw school. In overleg
met u kan op school, op locatie of elders een op maat gemaakt kunstproject gerealiseerd
worden. Het IFMA kunstcollectief wil u hierbij graag behulpzaam zijn. Op onze site kunt u meer
informatie krijgen over wat het IFMA u te bieden heeft.

www.ifmakunstcollectief.nl

CULINAIR: De Smaak van Kunst Educatief wordt op gastronomische wijze afgesloten door
studenten van de Gilde opleiding. Sterrenchef René Brienen van Brienen aan de Maas, Well en
meesterchef Harold Kok van Hostellerie de Hamert, Wellerlooi, begeleiden de studenten in de
bereiding van diverse culinaire gerechten. Reservering is noodzakelijk.
Bel 0478 502900 Kosten: € 27,50 p/p

