


Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uit de buurt van het Immerloopark krijgen een ‘ontwerp’ workshop 

van 2 uur in maart, april of  mei 2017. We gaan op een speelse manier ideeën voor het park bedenken en 

uitvoeren. De kinderen gaan aan de slag om het Immerloopark nog bekender te maken bij de mensen uit 

de buurt. Met bestaande materialen uit de opslag van de Gemeente Arnhem ontwikkelen ze ideeën voor 

een aantrekkelijke route richting het park en bedenken ze een heuse toegangspoort vanuit hun eigen wijk 

naar het park! 

Er wordt in subgroepjes van drie leerlingen gewerkt. Uit iedere deelnemende groep gaat één subgroepje 

met het beste idee door naar de voorverkiezingen. 

Deze groepjes krijgen ieder drie keer een workshop 

in juni om hun ontwerp verder uit te werken en zich 

voor te bereiden voor de verkiezingscampagne. 

Daarna gaan de groepjes hun ideeën presenteren 

op het Immerloo Park Festival op 1 en 2 juli; 

ze gaan campagne voeren met een zelfgebouwde 

stand. En álle groepen worden uitgenodigd om hun 

ideeën te tonen aan de vakjury. Het beste plan 

wordt met behulp van de gemeente uitgevoerd. 

Het project kan zowel binnenschools als 

buitenschools plaatsvinden en in combinatie met 

andere scholen. 

Jouw Idee Werkt is een samenwerkingsproject tussen 
KunstLAB Arnhem en het Immerloo Park Festival. 

Kunstlab is een ontwerpstudio en productie- 
huis voor kunst en wetenschap. Kunstlab wil 
de volgende generatie nieuwe makers 
enthousiast maken over het speelveld tussen 
kunst en wetenschap en beoogt met het 

vermogen anders te denken antwoorden te vinden op 
sociaal maatschappelijke vragen. 
Kunstlab maakt de waarde van kennis en kunst tastbaar.

Het Immerloo Park Festival richt zich op kunst, cultuur 
en maatschappij en ziet de non-conformistische en 
creatieve benadering binnen de kunsten als een van de 
mogelijkheden om maatschappelijke dilemma’s van nu 

en in de toekomst aan te gaan, waaronder dilemma’s 
rondom de leefomgeving. We zien tegenwoordig genoeg 
volwassen politieke verkiezingscampagnes. Nu is het tijd 
voor de kinderen! 

Met ‘Jouw Idee Werkt!’ bedenken basisschoolleerlingen  
oplossingen voor wijkproblemen en zien zij dat dat de 
gemeente meehelpt om hun idee te realiseren.
Door samen te werken versterken we elkaar én samen 
kunnen we nog meer zaadjes planten ter bevordering 
van oplossingen uit de samenleving door kunst! 
Daarom bieden we, vanuit het educatieve programma 
van het Immerloo Park Festival, in 2017 dit 
pilotproject aan. Exclusief  op basisscholen 
in de omgeving van Park Immerloo.   

Cultuurparticipatie, want kunst en cultuur is voor iedereen. Kinderen én ouders komen door dit 
project hiermee in aanraking Leerlingen krijgen het gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen, dat er naar ze geluisterd wordt 

en dat ze invloed hebben op hun eigen omgeving Alle leerlingen krijgen een ontwerp workshop, gebaseerd op ‘Ontwerpend leren’. Hierbij wordt het 
creatief  denkvermogen gestimuleerd en leren kinderen hoe ze innovatieve plannen kunnen 
maken voor hun eigen leefomgevingJe bent als school een verbinder in de wijk en stad - met dit project haal je als school een 
buitenschoolse context vanuit de omgeving de school inJe werkt mee aan een stijgende verbinding tussen kinderen, wijk, school, ouders en het 

cultuurfestival van Immerloo ParkJe maakt voor jouw leerlingen en hun ouders een cultureel verantwoord festival in de nabije 
omgeving bereikbaarder

Een mooi park in de omgeving wordt een bekendere buitenspeelplaats voor jouw leerlingen 
   



Wil je meer informatie of  wil je je opgeven? 

Mail naar jouwideewerkt@immerlooparkfestival.nl
of  bel met Bram Kluen T 06 - 301 90 458 (Immerloo Park Festival)

www.immerlooparkfestival.nl
www.kunstlabarnhem.nl

Projectperiode 30 maart - 28 juni 2017       

Voor alle deelnemende groepen geldt dat er een ontwerp-
workshop van 2 uur gegeven wordt op school. 
Je kunt als deelnemende school kiezen uit één van 
onderstaande donderdagen: 
30 maart, 6 - 13 - 20 april,  11 - 18 mei, 1 juni. 

In overleg met de organisatie wordt de exacte datum vast 
gesteld.    

Genomineerd? 
De genomineerde groepjes krijgen nog eens drie 
vervolgworkshops van elk 2 uur op 14, 21 en 28 juni. 

Deze genomineerde groepjes hebben dus in totaal 8 
workshopuren: 2 uur voor de ontwerpworkshop en 6 uur 
voor de vervolgworkshops.

De genomineerde groepjes presenteren hun uitgewerkte 
idee op Immerloo Park Festival  op 1 & 2 juli 2017 

Er wordt vanuit verschillende instanties, overheden en 
fondsen gesubsidieerd. Het Immerloo Park Festival 
bekostigt daarnaast een deel van de kosten. 
Voor de school zelf  bedragen de kosten € 125,- per 
deelnemende groep (klas / BSO-groep). 
In een groep kunnen 20 à 25 leerlingen deelnemen.     


