


Op de site is het “propfilmpje” te 
zien ➡
Zie volgende blz wat dit is….

➡
Je begeleider (of iemand 
anders)  kan elke week 
de printversie van de site 
downloaden en voor jou 
uitprinten…



Crea%eve opdrachten



Het proppenproject
Voor dit project kun je je 
begeleider vragen het 
propfilmpje te laten zien en 
een filmpje van jou te maken. 
Hierin beantwoord je een 
door jouw gekozen vraag, alle 
filmpjes worden aan elkaar 
geplakt. Een soort ke>ngbrief 
maar dan met filmpje



Doe mee en stuur je 

vraag op!

Vind je het las-g om gefilmt te worden dan kun je 
jouw vraag opsturen naar Kunstportaal
(adres: Scheldestraat 24 6826 AP Arnhem.

Wij zorgen dat jouw vraag (met jouw naam) wordt 
verwerkt in het “prop” filmpje!!!



⬅ Tip van de 
dag



Crea%eve opdracht





Laat een hompje klei thuis afleveren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Lezer, 
 
Veel mensen hebben even de luiken dicht. Door onze ramen kijken we naar buiten, maar we 
hebben nu ook plots de tijd om naar binnen te kijken. We hebben de mogelijkheid om van de 
buitenwereld te verplaatsen naar de binnenwereld. Het volk der introverten. 
 
Ik ben Mirthe Dokter en ik maak theater, muziek en beeld.  
Afgelopen tijd was ik met assistent Femke Zwiep bezig een groot volk te boetseren van klei: 
Het volk der Introverten. Dit volk staat momenteel achter gesloten deuren tentoongesteld in 
Museum Arnhem. We maakten dit volk niet alleen. Samen met Arnhemmers uit alle hoeken 
en gaten boetseerden we hoofdjes die passen in de handpalm van de maker, in mijn boetseerwagen voor het museum. 
Hoofdjes met ogen dicht, het volk kijkt naar binnen. Omdat introversie geen zwaktebod is maar een kracht, een opening 
voor andere perspectieven. Zo ook nu, nu alles ineens anders is. 
 
Nieuwe omstandigheden geven nieuwe mogelijkheden. Nu we meer op onszelf aangewezen zijn en vanuit onze ramen de 
wereld bekijken nodigen we je uit om mee te kleien. Kleien doe je met je handen, dat helpt je om tot rust te komen en je 
gedachtes te laten varen. Op klei kan je je afreageren. Klei stelt gerust. Klei brengt je naar binnen, daar waar de 
introversie woont. Met de klei als bindmiddel nodigen we je uit om een hoofdje bij te dragen aan het volk. Om op afstand 
van elkaar gezamenlijk introvert te zijn. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: 

- Wij brengen je een klei pakketje aan de deur met daarin een hompje klei en een stappenplan tot het kleien van 
een hoofdje 

- In een 1 op 1 ontmoeting (met de neuzen naar voren en op gepaste afstand) in stilte een hoofdje kleien in een 
park 

- In stilte samen kleien over skype, alvorens we je een klei pakketje hebben gebracht. Deze optie kan ook met 
meerdere mensen samen in een groepsgesprek.  

- Of op een andere manier. We zoeken voor iedereen de gepaste manier om op gepaste afstand te kleien en ons volk 
te laten groeien. Samen werken we zo aan een groot kunstwerk.  

Wij zullen tijdens het kleien verhalen voorlezen die je helpen om je hoofdje uit de klei te toveren en de rest even te 
vergeten. Deze verhalen zijn ook online te luisteren op www.mirthedokter.nl à pagina ‘het volk der introverten’ 
 
In je eigen veilige ruimte ben je uitgenodigd om bij te dragen aan het Volk der introverten. Als je hoofdje klaar is halen we 
het op, zodat het kan worden bijgevoegd in het kunstwerk dat staat opgesteld in De Kerk, tijdelijke presentatieruimte van 
Museum Arnhem. Je bijdrage wordt dus geëxposeerd in een echt museum, tussen honderden andere hoofdjes! We 
houden een geboorteregister bij van al die mensen die bijdragen aan het 
volk, zodat we elkaar altijd terugvinden.  
Informatie over expositie ‘City Life’ in De Kerk (expositie Museum Arnhem) 
en Het volk der Introverten is te vinden op www.museumarnhem.nl 
en volg de groei van het volk op:  www.mirthedokter.nl à pagina ‘Het 
volk der introverten  
 
Wil je kleien? Of ken je iemand die wel een hompje klei kan gebruiken? 
Stuur een berichtje naar info@mirthedokter.nl  of 0642260662         
Warme groet, 
Mirthe Dokter, ook namens stagiaire Femke Zwiep (femkezwiep@live.nl)  
         à 
hopelijk vanaf juni: 
Bezoek je hoofdje in           ,  , tijdelijke presentatieruimte van 

Sint Walburgisplein 1  



Vraag je begeleider dit uit te printen….



Interview met Jannie
⬅

Vind jij het ook leuk een interview te 
geven? Geef je dan op en stuur een 
brief met je naam en 
telefoonnummer naar Kunstportaal:
adres: Scheldestraat 24 6826 AP 
Arnhem.



Tip van de week

Zie recept volgende 
bladzijde



Recept van de 
koekjes



Leren met de computer te werken….



Tot de volgende edi,e!!!


