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Het SLZ-nieuws LZ 

Stedelijk Lyceum Zuid  
ademt KUNST & CULTUUR 
op Crea-dag 

Het leek wel een ster-
renparade van de cultu-
rele wereldgeschiede-
nis, die dinsdag in het 
Stedelijk Lyceum Zuid in 
Antwerpen passeerde: 
van Leonardo Da Vinci 
over Pablo Picasso tot 
Andy Warhol. En nog 
zovele anderen.  
Elke kunstenaar was 
het onderwerp van een 

workshop, die gretig en 
enthousiast door de 
ruim tweehonderd leer-
lingen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar 
werden ingevuld.  
“Ik ben een trotse 
directeur”, zei meneer 
de Vroede. Terecht. 
Deze eerste editie van 
de Crea-dag werd één 
groot succes.  
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Graffiti als kunstvorm 
In deze workshop moesten de 
leerlingen  werken met 
verfspuitbussen en met hun 
fantasie. De inleiding gebeurde 
via een filmpje op youtube, 
daar zagen de leerlingen 
meteen wat de bedoeling en de 
werkwijze was. Meneer 
Hertoghs en Bulteel gaven 
daarna nog enkele 
voorbeelden. Dan was het de 
beurt aan de leerlingen. Alles 
liep vlot. Het was knap om zien, 
hoe de leerlingen hun fantasie 
omzetten in een creatieve 
oefening. Iedereen werkte goed 
mee, iedereen was tevreden.  
 
Tekst: Fardin Jazil 

Mohamed: 
Ik vind graffiti leuk, het leunt dicht aan bij mijn werk in 
carrosserie. Ik leerde nieuwe technieken, ik werkte met 
verschillende kleuren, ik kon mijn fantasie gebruiken: dat 
maakte het allemaal leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souffiane: 
Ik koos deze workshop 
omdat het een sportieve 
activiteit zou zijn. Zoals 
verwacht zat er veel 
beweging in. Het was 
super, heel tof.” 
 
Bilal: 
Ik hou van sporten, dus 
was mijn keuze snel 
gemaakt toen ik een 
workshop moest kiezen. 
En mijn verwachtingen 
werden ingelost, het 
werd een leuke activiteit.  
 
 
Tekst:  
Mohamed Bahaddou 
  

Tikkertje met de bal 
Wie de naam Winston 
Churchill hoort, denkt auto-
matisch aan Groot-Brittannië 
en de Tweede Wereldoorlog. 
Mijn workshop leerde me dat 
Churchill ook de uitvinder 
was van ‘Koningsbal’, het 
balspel dat elke jongere ooit 

wel heeft gespeeld. Tikkertje 
met de bal, zo kent iedereen 
dit spel. Er heerste een 
ontspannen sfeer, iedereen 
speelde met veel overgave 
mee, zowel leerlingen als 
leerkrachten. Het leverde een 
gezellige middag op.  

Workshop: WINSTON CHURCHILL 

Workshop: ARCTIC PAINT 



Dinsdag 31 maart 2015  Pagina 3 

Het SLZ-nieuws  C R E A - D A G  

 

Workshop: NEIL ARMSTRONG 

Van de atoombom 
tot de maanlanding 
In deze workshop konden de leerlingen 
historische momenten uit de wereld-
geschiedenis nabootsen. Zo ging het van 
de atoombom in Hiroshima over de 
loopgraven van de Eerste Wereldoor-log 
naar de eerste landing op de maand.  
En dat allemaal op één in middag in de 
school! 

Thomas: 

“Ik vind deze 

Crea- dag heel 

leuk omdat we 

zo creatief 

kunnen zijn. Het 

is eens een 

totaal andere 

schooldag.” 

 

 

Yassin: 

“Ik vind deze Crea-

dag goed, het is 

iets speciaal voor 

de leerlingen. En 

waarom volgend 

jaar nog meer 

afwisseling. 

Misschien meer 

workshops buiten 

de school 

organiseren.” 

Workshop: ANDY WARHOLE 

Kleurrijke portretten 
met verf en nageltjes 

Zoals de naam 
Andy Warhol al 
verraadt, handelde 
deze workshop 
over het schilderen 
van portretten. De 
leerlingen moesten 
zichzelf tekenen. 
De tekening werd 
daarna geprojec-
teerd via een 
digitale projector. 
Met het licht uit 
konden de leer-
lingen dan makke-

lijk de projectie 
overtekenen. 
Daarna konden ze 
het inkleuren. Er 
werd gekozen voor 
felle kleuren.  
Bij een tweede 
activiteit konden 
de leerlingen de 
tekening niet in-
kleuren, maar wel 
de lijnen met na-
geltjes bedekken. 
Ook dit bracht een 
mooi resultaat.  

Mohamed:  
“Het tekenen en het kleuren vond ik 
plezant. En het resultaat vond ik best 
mooi. Een geslaagde activiteit.”  
 
Ibrahim: 
“De vele verschillende activiteiten 
maakten het afwisselend en dus leuk: 
het projecteren, het overtekenen, de 
lijnen overschrijven en het inkleuren. 
Deze workshop bleek een goede 
keuze.”  
 

Tekst: Abdel-Amin El Yazidi                                                    Tekst: Emrah Yoztyurk 
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Workshop: DE SINJOOR 

’t Stad: van zuid naar noord 
De weergoden waren 

ons gelukkig goed 

gezind waardoor de 

tocht een winderige 

maar zonnige 

wandeling werd. We 

liepen van Zuid naar 

Noord kriskras door 

de stad. We stopten 

aan historische 

plaatsen maar ook 

vernieuwde 

projecten.  We 

eindigden de tocht 

met een prachtig zicht 

over de stad op het 

dak van het Museum 

aan de Stroom.  

 

In het spoor van twee miljoen emigranten 
Op deze winderige maar 

overwegend zonnige dag, 

wandelde een groep 

leerlingen verschillende uren 

in de voetsporen van de 

landverhuizers, die ongeveer 

100 jaar geleden met de Red 

Star Line hun geluk gingen 

zoeken in het verre Amerika 

in de hoop hun ‘American 

Dream’ waar te maken.  

Het werd een dag boordevol 

spannende getuigenissen en 

historische feiten, met als 

kers op de taart een bezoek 

aan het prachtige Red Star 

Line Museum. Op het dak van 

het MAS (Museum aan de 

Stroom) werden de leerlingen 

ten slotte getrakteerd op een 

panoramisch vergezicht over 

de stad Antwerpen en haar 

slagader de Schelde, die lang 

geleden dé vertrekplaats was 

voor de 2 miljoen passagiers 

van de Red Star Line. Het 

werd een unieke ervaring, die 

Twee stadswandelingen 

Workshop: AN AMERICAN DREAM 

wellicht nog een lange tijd zal 

nazinderen bij de leerlingen. 

Opdracht geslaagd dus.  
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Workshop: PIMP MY RIDE Van een oude, grijze 
bestelwagen een blitse 
kleurrijke van maken: dat 
was de opdracht van 
deze workshop. Het 
resultaat was een echt 
kunstwerk, een echte 
‘pim my ride’.  
Met water, verschillende 
verfkleuren en borstels 
ging men snel aan het 
werk. Heel de 
bestelwagen werd 
geschilderd, van het dak 
over de voorruit tot de 
vier wielen toe. Iedereen 
nam enthousiast deel, na 
de eerste verflaag gingen 
de leerlingen meer 
nadenken over de 
tekeningen. Die 
bepaalden mee het leuke 
resultaat.  
 
Tekst: Kurtis Gurdzeman 

Mr Heyman: 
Deze workshop was een mooi project, waar 
deleerlingen hun inspiratie en fantasie konden 
tonen. Iedereen deed goed mee, iedereen had 
plezier. Is dat niet het allerbelangrijkste op zo’n 
Crea-dag? 
 
 
 

Van grijs  
naar 
kleurrijk 
in twee uur 

Mohamed: 
Ik koos deze workshop, omdat het iets 
met auto’s te maken had. Het was leuk 
en plezant, die bestelwagen van grijs naar 
kleurrijk te zien veranderen.  
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Workshop: 2 MANY DEEJAYS 

Op weg naar Tomorrowland 

De workshop 2many 

dj’s ging op zoek naar 

verborgen muziek- en 

dj-talent bij de 

leerlingen. Vooral het 

juist en gepast 

invoegen van muziek 

werd aangeleerd. Voor 

sommigen bleek dit 

heel eenvoudig, voor 

anderen niet. Er werd 

ook aangebracht hoe je 

bijkomende effecten 

aan de muziek kan 

geven.  

Iedereen leerde aandach-

tig, iedereen was enthou-

siast. Ik vond de workshop 

ook heel leuk alleen, ook al 

wist ik de basis van dit alles 

wel al een beetje. Maar je 

bent nooit te oud om iets 

bij te leren. 

 

Smartfoto’s 

 
Hoe maak je panoramische foto’s met je smartphone? Dat was 
de basisidee van deze workshop. Volledig dus naar het beeld van 
Anton Corbijn, de Nederlandse fotograaf, die bekend is 
geworden door zijn foto's van vooral rock- en andere artiesten. 
De technieken werden aangeleerd met verschillende oefeningen 
en bewegingen. De leerlingen kregen veel tijd om die technieken 
aan te leren; iedereen was achteraf tevreden met de resultaten.  
 
Nabil 
Vooraf leek het me al een interessante workshop. Die foto-
technieken met je smartphone wilde ik zeker leren. Alles verliep 
vrij vlot, de sfeer was superplezant. Vooral de vele oefeningen 
en het sportieve verloop met heel veel bewegingen maakten het 
heel leuk.  
 
Aikarte 
Vooral de ontspannen sfeer tussen de leerkrachten en de 
leerlingen was heel  fijn, daaraan zag je dat dit geen ‘gewone’ 
schooldag was. Ik vond de workshop heel interessant. Ik ben blij 
dat ik de technieken geleerd heb, ik wil ze nu graag aan anderen 
aanleren.  

Workshop: ANTON CORBIJN 

 
 

Verantw. uitgever 
    J. de Vroede 
Hoofdredacteur 
    R. Bastiaenssen 
Fotografie 
    F. Houbrechts 
Lezersbrieven 
    fvm@telenet.be 
    0475/31.30.02 

 
Redactie 
M. Bahadddou 
A. El Yazidi 
I. Houari 
O. Hussein 
F. Jazil 
G. Kurtis 
O. Tachfint 
 

 
F. Azim 
M. Bostan 
P. Jorski 
P. Mulinski 
S. Tabi 
T. Van Steen 
J. Vermeiren 
E. Yoztyurk 
 
 
 
 

COLOFO N  

Tekst: Jimmy Vermeiren 

Tekst: Imad Houari 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
mailto:fvm@telenet.be
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De  v i p s 

Bedankt,  

De organisatie van de Crea-dag 

wil iedereen, van leerling over 

TA en leerkracht tot  directie, 

bedanken voor de steun, de 

bereidwilligheid en het 

enthousiasme waarmee ze deze 

eerste geslaagde editie mee 

inhoud en kleur gaven.  

Vooral de inbreng van de 

externen Julie Van Hove,  

Nabil Mallat, Yentl Ceuppens,  

Ish Ait Hamo, Adil El Arbi en 

Charissa Parasidiades werd  

enorm geapprecieerd.  
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Workshop: LEONARDO DA VINCI 

Workshop: JAN FABRE 

Met fantasie en 
handenarbeid 
 

In de workshop van Jan Fabre 
werden er werkstukken 
gemaakt van PVC aan de hand 
van fantasie en handenarbeid 
dat alle richtingen uit kon gaan 
qua ideeën en praktijken. 
Samen met Jan Fabre, Ilker, 
Thomas, Hasan, Petros, 
Alimkha werden er mooie 
kunstwerken gemaakt die 
fascinerend zijn. Er zijn op een 
paar uren meerdere 
werkstukken gemaakt, die 
ongelooflijk geweldig zijn.  
 
Tekst: Tobias Van Steen 

Leonardo Da Vinci: architect, 

uitvinder, ingenieur, filosoof, 

natuurkundige, 

scheikundige, anatomist, 

beeldhouwer, 

schrijver,schilder en 

componist. Dit Italiaanse 

supergenie had zijn naam 

aan elke workshop van deze 

Crea-dag kunnen verbinden. 

Het werd: beeldhouwen. De 

leerlingen leerden planmatig 

werken: keuze van het 

materiaal, schets opstellen, 

beeldhouwen. Het resultaat 

mocht gezien worden: fraaie 

kunstwerken, de naam 

Leonardo Da Vinci waardig.  

Tekst: Murat Bostan 

 

Zoals een Italiaanse supergenie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvinder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheikunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anatomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwkunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
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Workshop: VERSACE VERSACE 

Van afval  
tot kunst 
Bedoeling van de workshop was dat de 

deelnemers creatief aan de slag gingen 

met afval, meer bepaald metaalafval. Ook 

versleten gereedschappen, overschoten 

van koperdraad en andere onbruikbare 

materialen werden gebruikt om de 

werkstukken op te bouwen. Een mooi 

voorbeeld van een geslaagd kunstwerk 

was een versleten waterpomp-tang die 

met oude koperstukken werd aangevuld 

in de vorm van een adelaar. De vleugels 

werden gemaakt van oude metalen 

plaatjes. Het resultaat was zeer geslaagd. 

De workshop ging algemeen over herge-

bruiken van het afval, dat we elke dag 

achter laten na ons werk in de praktijk-

lessen.  

Tekst: Piotr Mulinski 

 

 

Workshop: RE(F)USED 

In het spoor  
van de modekoning 
 

In deze workshop moesten de 
deelnemers een eigen logo of tekening 
ontwerpen en daarna dit ontwerp met 
verschillende materialen (stokjes, 
isolatiemateriaal, papier, … ) ook 
maken. Dit logo werd daarna ingekleurd 
met verf en uiteindelijk ook op een T-
shirt gedrukt. Het resultaat was 
verbluffend, iedereen was er tevreden 
mee. Sommige leerlingen werkten heel 
snel, anderen gingen heel kalm te werk. 
Vooral bij deze laatsten was het 
resultaat heel mooi.  
 
Abdul Kamanzi: 
Ik koos deze workshop omdat ik graag 
creatief bezig ben. Ik wil graag mijn 
ideeën naar voor brengen, dit was een 
mooie gelegenheid. Het resultaat was 
heel mooi.  
 
Tekst: Outman Tachfint 
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De workshop 

Swarovski had als 

uitgangspunt de 

leerlingen uit 

koperdraad zelf hun 

eigen juwelen te laten 

ontwerpen en 

vervaardigen. Zo 

creëerden ze een 

exclusief, persoonlijk 

juwelen. De 

leerkrachten leerden 

eerst de 

basistechnieken aan, 

zoals onder meer 

solderen. Daarna 

konden de leerlingen 

zelf aan de slag. De 

resultaten waren 

verbluffend.  

Tekst: 

Patryk Jorski 

 

GOEDKOPER 

Workshop: SWAROWSKI 

WASHOINGTON 

GOEDKOPER 
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Workshop: DENZEL WASHINGTON 

Workshop: PABLO PICASSO 

Geef me je hand … 
De workshop Pablo Picasso stond 

natuurlijk in het teken van schilderen. 

Meer bepaald: het schilderen met de 

handen op een wit blad. Bovendien 

probeerde men door de vorm en het 

bewegen van je hand een dierlijke 

tekening te maken. 

De wokshop werd mee begeleid door 

Julie Van Hoven een leerling van AP 

Kunst Academy. Zij leerde ons een 

speciale manier van tekenen. Ook Julie 

was tevreden met het enthousiasme en 

de inzet van de leerlingen. Ze vond dat 

de leerlingen in het begin wat verlegen 

waren, maar dat ze na een tijdje 

openbloeiden en bewezen dat iedereen 

creativiteit in zich heeft. Ook de 

leerlingen gaven toe dat de worhsop 

leuker was, dan ze vooraf dachten.  

Tekst: Farhan Azim. 

 

Creatief en amusant: dat 

was de unanieme reactie na 

de workshop Denzel 

Washington. De leerlingen 

speelden toneel, meer 

bepaald drama. Vooral het 

gebruik van de stem werd 

benadrukt. De rollenspelen 

als dieven of dansers 

werden met veel 

enthousiasme ingevuld. 

Iedereen klonk achteraf dan 

ook tevreden.  

Tekst: Stephan Tabi 

 

Deze workshop was ‘een drama’ 
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Kunstwerken 


