
ART + CREATIVITY = (WORLD)CITIES 

WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR, CREATIVITEIT EN INNOVATIE IN WERELDSTEDEN ZOALS 

ROTTERDAM? Op dit moment wordt veel nagedacht over steden van de toekomst. Over de manier 

waarop we de samenleving in de steden willen vormgeven. In een stad worden verschillende dingen 

gedaan: wonen, studeren, werken maar ook onze vrije tijd besteden aan sporten, winkelen, relaxen 

in een park, spelen in een speeltuin, bezoeken van een bioscoop of festival, uitgaan, … met allerlei 

bevolkingsgroepen met en door elkaar. Met de vormgeving van woonwijken en steden, wordt daar 

over nagedacht en rekening gehouden. Hoe willen we samen leven, de stad aangenaam leefbaar 

hebben en houden, hoe willen we over komen op buitenstaanders en bezoekers van de stad? Gaan 

we echt naar 'smart-cities' toe in de toekomst? Nieuwe ontwikkelingen zijn af te lezen aan de 

vormgeving en inrichting van verschillende gebieden in de stad van nu: de architectuur, de kunst en 

cultuur in het centrum, woonwijken, winkelstraten en bedrijventerreinen in en rond de stad. 

 We gaan daarom op excursie naar Rotterdam. Daar gaan we de stad verkennen, door naar de 
architectuur, kunst en design en vormgeving van verschillende plekken in de stad te kijken. Denk 
daarbij aan gebouwen en hun omgeving zoals de stoep, bankjes, lantaarnpalen, vuilnisbakken maar 
ook aan groenvoorzieningen en parken en de kunstwerken die op verschillende plaatsen staan.  
 
OPDRACHT: Jullie gaan filmbeelden verzamelen in Rotterdam waarmee jullie daarna voor CKV een 
film met als titel 'ART+CREATIVITY = (WORLD)CITIES' gaan maken:  

1. CKV PROFIEL Eerst kies je met je groepje een CKV profiel (zie volgende pagina). Het CKV 
profiel kan je houvast geven voor de invalshoek waarmee je naar de stad Rotterdam wilt 
gaan kijken.  

2. DIMENSIE Dan kies je uit de 4 dimensies minimaal 2 dimensies die je gaat onderzoeken in 
Rotterdam. De 4 dimensies waaruit je er 2 kiest zijn: Feit en fictie; Traditie en innovatie; 
herkenning en vervreemding; lokaal en globaal deze dimensies bestudeer je in de methode 
Contrast. 

3. ARCHITECTUUR ANALYSE In je groepje, maak je per persoon een architectuur analyse van 
minimaal 2 gebouwen. Daarbij maak je gebruik van de architectuur-begrippen en het 
kunstanalysemodel en de methode contrast, aantal woorden: tussen de 450 en 600. De 
analyses print je ook voor je groepsleden, zodat alles in ieder kunstdossier zit.  

4. MUZIEK ANALYSE Je hebt samen met de groepsleden één instrumentaal muzieknummer uit 
gekozen, dat je als de basis neemt voor je film (op basis van bijv. sfeer, ritme, genre, melodie 
etc.) Dit muziekstuk ga je individueel analyseren. Je gebruikt daarvoor het kunstanalyse 
model en de muzikale begrippen en de methode contrast.  

5. ONDERZOEK FILM + FILMPROJECT VOORBEREIDEN EN UITVOEREN Daarna ga je 
vooronderzoek doen voor je filmproject.  

o Begin met brainstormen (maak bijv. een mindmap met wat woorden en plaatjes) 
o Maak een synopsis van het verhaal dat je wilt gaan verfilmen 
o Maak een draaiplan van de film (wat/waar/hoe ga je opnemen)  
o Maak een planning en routebeschrijving 
o bedenk hoe je dat vanuit het CKV-profiel, de gekozen 2 dimensies  kunt doen.  
o Denk vooral heel goed na hoe (Verhaal + Filmische middelen + betekenis) jullie het verhaal 

het beste in beeld kunnen brengen?  
o De titel van de film is: ART+CREATIVITY = (WORLD)CITIES.  
o Je gaat in Rotterdam heel veel filmbeelden verzamelen, eventueel ook geluidsfragmenten 

opnemen, foto's maken etc.  
o Advies: Gooi geen filmbeelden weg voordat de hele film gemonteerd én beoordeeld is. 

Wissel alles met ieder groepslid uit. 

6. FILM MONTEREN + GROEPSVERSLAG INCL. EVALUATIE + INDIVIDUELE REFLECTIE.  



1: KIES EEN VAN DE DRIE CKV PROFIELEN + ONDERBOUW DE KEUZE  

De drie profielen helpen je een invalshoek bepalen van waaruit je naar de stad Rotterdam kunt gaan 

kijken. Maak met je groepsgenoten een keuze die je in ca. 3 zinnen onderbouwt (waarom kies je 

hiervoor, waar ligt jullie interesse, wat wil je daarover in beeld gaan brengen)  

A) CREATIVITEIT & CONTEXT (alfa) – DOMEIN Taal, Kunst & Cultuur – accent op individuele 

creatieve processen van (autonome) kunstenaars in de context van verschillende tijden, plaatsen, 

functies en culturen (film, dans, beeldende kunst, muziek). Accent op creativiteit in de 

kunstpraktijk/processen van kunstenaars en dat in de context van de kunstgeschiedenis, 

communiceren over kunst & leren kunst analyseren.  

B) VAKMANSCHAP & VINDINGRIJKHEID (bèta) – DOMEIN Natuur & Technologie – accent op 

creatieve designprocessen van kunstenaars en vormgevers in de context van innovatie in 

wetenschap, kunst en design (architectuur, design, mode, game-design, grafisch design, webdesign, 

maar ook kunstenaars/vormgevers die met innovatieve technieken (smart-cities) of met nieuwe 

media bezig zijn of met biologische processen).  

C) MAKERS & MAATSCHAPPIJ (gamma) – DOMEIN Mens & Maatschappij – accent op creatieve 

processen van kunstenaars in de context van maatschappelijke thema’s of vraagstukken (co-creatie, 

creativiteit van groepen kunstenaars en/of vormgevers en geëngageerde kunst, community arts, 

communicatieve en interactieve aspecten van kunst. 

 

2: KIES 2 DIMENSIES EN VAT SAMEN WAT DEZE INHOUDEN 

Dan kies je uit de 4 dimensies minimaal 2 dimensies die je gaat onderzoeken in Rotterdam. De 4 

dimensies waaruit je er 2 kiest zijn: Feit en fictie; Traditie en innovatie; herkenning en 

vervreemding; lokaal en globaal deze dimensies bestudeer je in de methode Contrast. Je maakt voor 

jezelf een korte samenvatting waardoor je begrijpt wat dimensies zijn en wat de door jullie gekozen 

dimensies inhouden. (Ca. 1/2 A4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3: ANALYSEREN ARCHITECTUUR/KUNST   ART + CREATIVITY = (WORLD)CITIES 
Je werkt in een groepje van 4 personen. Allereerst ga je met je groepje een aantal verplichte gebouwen analyseren. Deze 
VERPLICHTE GEBOUWEN/KUNSTWERKEN  verwerk je in je ROTTERDAMFILM. In totaal worden er per groepje van 4 leerlingen, 6 
gebouwen en 2 kunstwerken geanalyseerd (= per persoon minimaal 2 analyses ). De analyses zijn tussen de 450 en 600 woorden. 
Je verdeelt de taken en print je analyses voor al je groepsgenoten uit zodat zij ook jouw analyses in hun kunstdossier hebben. 

 
VERPLICHTE GEBOUWEN/KUNSTWERKEN - VERWERKEN IN ROTTERDAMFILM 

1: Architectuur en de skyline van de Kop van Zuid (A – hedendaags/postmodern).  

 Gebouwen - minimaal 2 kiezen uit hedendaags en postmodern:  

a) KPN-toren (Oorspronkelijk door: Renzo Piano en uitbreiding door V8 architects);  

b) De Rotterdam (OMA - Rem Koolhaas);  

c) Montevideo (Francien Houben/mecanoo architecten);  

d) World Port Center (sir Norman Foster Architects) 

2: Architectuur en de skyline van de Kop van Zuid (B – Art Deco/modernisme/functionalisme).  

 Gebouwen 1 - minimaal kiezen uit Art-Deco, functionalisme/modernisme:  

a) Las Palmas (oorspronkelijk door: van den Broek & Bakema en renovatie door: Benthem & Crouwel architecten) 

b)  de aankomsthal (van den Broek & Bakema);  

c) Holland Amerika Lijn (nu Hotel New York) - (Muller & Zonen en Van der Tak).  

 

3: In Rotterdam doen/bekijken/filmen: Design van voetgangerstunnel en metrohalte Kop van Zuid 

analyseren (ontwerp van Zwarts & Jansma architecten). Neem de ingang bij d e Kop van Zuid (bij het nieuwe 

Luxor-theater) 

4: Rotterdam als (wereld)havenstad. Twee bruggen: Erasmusbrug (UN studio)  vergelijken met 'De Hef' (Pieter Joosting).  

- Design/ constructie 

- Relatie met historie Rotterdam en historie haven Rotterdam (handel, emigratie/immigratie) 

5: Tuinontwerp 'Rivier oever De Maas'. Piet Oudolf. (Leuvehoofd/Willemsplein).  

6: Beeldende kunst in de stad analyseren. In ieder geval De Verwoeste Stad + nog 1 van de andere beelden.    

 De Verwoeste Stad - beeld van Ossip Zadkine (naast het maritiem museum)  

 Het Marathonbeeld - Henk Visch (Op kade onderaan Erasmusbrug)  

 Elevazione - Guiseppe Penone (Aan de Westersingel, richting CS) 

 Lost Luggage - Jeff Wall (eind van de kade, vlak bij het World Port Center en Hotel New York aan het water).  

- Wat? kunst analyseren; let op: beeldende middelen en historische context - geschiedenis en publiekswaardering 

(en de ontwikkeling daarin) 

7: De Markthal (Winy Maas/MVRDV - Blaak - Ds. Jan Scharpstraat 298 en Kubuswoningen (Piet Blom) 

 Architectuur Markthal (door Winy Maas bij MVRDV) 

 Design plafond (vormgeving: Arno Coenen)/ functie & vormgeving  

 Architectuur kubuswoningen (vlakbij station Blaak) 

8: Centraal Station - Stationssingel 10  

 Architectuur - buitenkant en binnen (door Benthem Crouwel, Meijer en Van Schooten, West8) 

 Kunstobjecten - Speculaasjes (J.H. Baas), 'Ontmoetingswolk' Lichtkunstwerk (John Körmeling), 

 Videowand: In de stationshal van Rotterdam Centraal hangt een beeldscherm van 40 bij 4,5 meter. Het scherm 

moet de reiziger laten ervaren dat hij is aangekomen in of vertrekt uit een wereldhavenstad. De beelden zijn veelal 

zo dicht mogelijk geschoten op de huid van de havenmedewerker. Zo maken kijkers als het ware een korte reis van 

telkens 3 minuten door de haven(stad). Film analyseren: filmische vormgeving/verhaal/functie/context.  

 

Gebruik voor info over architectuur evt. ook http://www.architectuurgids.nl/page/home ; https://www.bna.nl/ ; 

http://www.dearchitect.nl/ en de app 'Rotterdam-routes'.  

 

 

http://www.architectuurgids.nl/page/home
https://www.bna.nl/
http://www.dearchitect.nl/


4: MAAK EEN MUZIEKANALYSE (INDIVIDUEEL) 
Je hebt samen met de groepsleden één instrumentaal muzieknummer uit gekozen, dat je als de 

basis neemt voor je film (op basis van bijv. sfeer, ritme, genre, melodie etc.) Dit muziekstuk ga je 

individueel analyseren - daarbij kies je minimaal 2 muzikale middelen die je gaat analyseren. Verdeel 

de taken in je groepje, zodat jullie samen alle muzikale middelen analyseren.  Je gebruikt daarvoor 

het kunstanalyse model en de muzikale begrippen en de methode contrast. Wissel je analyse met 

elkaar uit en noteer op welke manieren deze muziek voor jullie een leidraad zal zijn voor de film.  

5: FILMEN  ART + CREATIVITY = (WORLD)CITIES 

In Rotterdam ga je filmen op verschillende locaties : 

 de verplichte gebouwen: Centraal Station, Markthal én de door jullie geanalyseerde 

gebouwen  

 de door jullie geanalyseerde kunstwerken 

 alles wat je onderweg tegen komt wat mogelijk met je onderwerp te maken kan hebben, 

wat je leuk en/of interessant vindt. Parken, groenvoorzieningen, kunstwerken, mensen, 

bankjes, winkelstraten, oude gebouwen, verkeer, vergeten hoekjes, onopvallende 

dingen, Street art, graffiti, …    

 Panorama’s. 

 

 LET OP : LIGGEND FORMAAT FILMEN (je mobiel dus horizontaal/liggend formaat houden) 

 LET OP : GEBRUIK ALLE FILMISCHE MIDDELEN/ASPECTEN MAAR GEBRUIK ZE OOK 

EFFECTIEF!  
- standpunten(hoog, normaal, laag),  

- afstanden(close up, extreme close up(heel erg dicht bij), normale afstand, totaalshot),  

- afsnijdingen, kadrering,  

- aandachtspunten in composities, door kleur, licht, opvallende of grootte van de vorm, mens,.. 

- richtingen in composities, horizontale, verticale, diagonale composities, 

- symmetrische -, asymmetrische composities, driehoekscomposities,  

- bewegen met de camera (meelopen met persoon, ergens naar toe lopen, horizontaal of 

verticaal meebewegen met camera vanuit stilstand, trillen met camera, …) 

 LET OP : Heb je nog attributen of andere dingen nodig (zonnebril, gekleurde filters/folie, 

spiegel, koker, …) om doorheen te kunnen filmen en zo je beelden al te ‘bewerken’. Neem 

dat dan zelf mee. 

 LET OP:  Niet overal mag je zomaar filmen. Mensen die je wilt portretteren of interviewen 

moet je om schriftelijke toestemming vragen (Nieuwe privacywet!), maak goede 

voorbereidingen hiervoor (invulblad maken).  

 ONDERZOEK FILM + FILMPROJECT VOORBEREIDEN EN UITVOEREN In de les, doe je 

vooronderzoek voor je filmproject.  

o Begin met brainstormen (maak bijv. een mindmap met wat woorden en plaatjes) 
o Maak een synopsis van het verhaal dat je wilt gaan verfilmen 
o Maak een draaiplan van de film (wat/waar/hoe ga je opnemen)  
o Maak een planning en routebeschrijving 
o bedenk hoe je dat vanuit het CKV-profiel, de gekozen 2 dimensies  kunt doen.  
o Denk vooral heel goed na hoe (Verhaal + Filmische middelen + betekenis) jullie het verhaal 

het beste in beeld kunnen brengen?  
o De titel van de film is: ART+CREATIVITY = (WORLD)CITIES.  
o Je gaat in Rotterdam heel veel filmbeelden verzamelen, eventueel ook geluidsfragmenten 

opnemen, foto's maken etc.  
o Advies: Gooi geen filmbeelden weg voordat de hele film gemonteerd én beoordeeld is. 

Wissel alles met ieder groepslid uit. 



6: MONTEREN  ART + CREATIVITY = (WORLD)CITIES 

1. Ga je film monteren. Bekijk wat je verhaal was, je CKV profiel en je 2 dimensies. Wat is de 

kern van de betekenis die je wilt uitdrukken? Bekijk je synopsis, je draaiplan. Bekijk vooral 

ook je gemaakte filmbeelden heel kritisch. Luister goed naar de muziek: welke ritmes komen 

overeen in de muziek en in het beeld? Hoe kan de sfeer, het ritme, de melodie van de muziek 

jullie filmbeelden en je verhaal optimaal ondersteunen? Kun je je draaiplan aanhouden of 

kies je ook andere stukjes film die jullie gemaakt hebben? Vanuit welk profiel en welke 2 

dimensies filmden jullie, hoe willen jullie het zo monteren dat die dimensies duidelijk naar 

voren komen? Als je geluiden of  tekst hebt hoe verwerk je die, woorden/zinnen in beeld 

monteren, voice-over? Bekijk alles samen goed, maak samen keuzes, overleg goed, werk 

goed samen en verdeel de taken en probeer een eerlijke verdeling te maken. 

2. Groepsevaluatie van het project, het groepsproces en een evaluatie van de eigen film.   

3. Individueel reflectieverslag waarin je jouw bijdrage aan het proces, het product beschrijft 

en waarin je toelicht wat je van dit project geleerd hebt: over kunst analyseren, 

architectuur analyseren, film analyseren en maken, muziek analyseren, over de rol van 

kunst, architectuur en creativiteit in wereldsteden zoals Rotterdam.   

Alle bovengenoemde onderdelen komen in ieders logboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILMEN IN ROTTERDAM :    ART + CREATIVITY = (WORLD)CITIES 

 In Rotterdam ga je filmen op verschillende locaties : 

 de verplichte gebouwen : Centraal Station, Markthal én de door jullie 

geanalyseerde gebouwen 

 de door jullie geanalyseerde kunstwerken 

 alles wat je onderweg tegen komt wat mogelijk met je onderwerp te maken kan 

hebben, wat je leuk en/of interessant vindt. Parken, groenvoorzieningen, 

kunstwerken, mensen, bankjes, winkelstraten, oude gebouwen, verkeer, 

vergeten hoekjes, onopvallende dingen, Street art, graffiti, mooie, lelijke, 

verrassende, gekke, aparte dingen, …    

 Panorama’s (denk aan Erasmusbrug, havens etc) 

 

TIPS VOOR HET FILMEN : 

 LET OP : LIGGEND FILMEN (dus hou je mobiel horizontaal!) 

 LET OP : GEBRUIK ALLE FILMISCHE BEGRIPPEN :  

- standpunten(hoog, normaal, laag),  

- afstanden(close up, extreme close up(heel erg dicht bij), normale afstand, 

totaalshot),  

- afsnijdingen, kadrering,  

- aandachtspunten in composities, door kleur, licht, grootte of opvallende 

vorm, mens, … 

- richtingen in composities, verticale, horizontale, diagonale composities  

- symmetrische -, asymmetrische composities, driehoekscomposities,  

- bewegen met de camera (meelopen met persoon, ergens naar toe lopen, 

horizontaal of verticaal meebewegen met camera vanuit stilstand, trillen met 

camera, …) 

 LET OP : Heb je nog attributen of andere dingen nodig (zonnebril, gekleurde 

filters/folie, spiegel, koker, …) om door te kunnen filmen en zo je beelden al te 

‘bewerken’. Neem dat dan zelf mee. 

 Film steeds die onderwerpen/beelden die passen bij je CKV profiel, je dimensies en 

de muziek. Hou goed in gedachten welke betekenis je in de film wil uitdrukken. 

 Maak ook extra shots, zoals wat langere shots en wat sfeerbeelden of details.  

 Misschien is het ook interessant om geluiden op te nemen ter ondersteuning van 

jullie verhaal (deze kun je over/onder de muziek monteren). 

 Zorg dat gesproken tekst hoorbaar (zonder teveel ruis) wordt opgenomen,, dicht bij 

de filmer staan (evt. extra microfoon). Je kunt later ook een voice-over monteren. 

 LET OP:  Niet overal mag je zomaar filmen. Mensen die je wilt portretteren of 

interviewen moet je om schriftelijke toestemming vragen (Nieuwe privacywet!), 

maak goede voorbereidingen hiervoor (invulblad maken).  

 Je kunt mensen in beeld zetten als ze praten maar dat hoeft niet. Je kunt interviews 

houden. Ook dit verstaanbaar proberen op te nemen.   

 


