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Leren kijken door de
ogen van een ander

GEKLEURD GRIJSGEKLEURD GRIJS

Voorjaarsvakantie, mooi moment om eropuit te trek-
ken met het nageslacht. De laatste week van senioren-
cultuurproject Gekleurd Grijs biedt veel activiteiten
voor grootouders en kleinkinderen. Zoals fotograferen.

Inki de Jonge

Schilderen met opa. Op zoek gaan
naar de restanten van het oude
klooster. Met oma een geluksbui-
del maken, of een oud spel tot
nieuw leven wekken. Wat zou je
achter je spelcomputer blijven
kniezen in de voorjaarsvakantie?
Tip voor alle kleinkinderen:
whatsapp deze week je opa en
oma, of bel ze desnoods. Tien te-
gen een dat ze iets leuks met je
gaan doen.

Fotograferen bijvoorbeeld. Kan
iedereen. Denk je dan. Maar wat is
het verschil tussen een kiekje met
de Kodak, een selfie met de veeg-
telefoon en een echte foto? Dat is
zondag te leren bij het Centrum
Beeldende Kunst Emmen, waar
grootouders en kleinkinderen ‘s
morgens of ‘s middags een work-
shop fotografie kunnen volgen.

Let wel: met echte camera’s.
Uitgedeeld door beeldend kun-
stenaar en workshopgever Kitty
Boon. Want gsm-fotografie mag
dan hot&happening zijn; het
haalt het in haar ogen niet bij het
echte fotocamerawerk. ,,Fotogra-
feren met een telefoon is snap-
shots maken. Ik leg in de work-
shop uit wat kadering, spanning
en zichtlijnen kunnen doen voor
een echte foto met zeggings-
kracht.’’

Boon leidt de deelnemers eerst
langs de expositie ‘IJstijden, zicht-
baar in het landschap’, waarvoor
ze zelf foto’s leverde. Vervolgens
gaat ze met hen het Noordbarger-
bos in, om te leren hoe je anders
naar het landschap kunt kijken en
op een speciale manier in beeld
kunt brengen. Met de IJstijd heeft
dat niet zoveel meer te maken;
het Noordbargerbos is van ver na
die tijd.

De tocht door het geheimzinni-
ge bos richt zich vooral op de kin-
deren. Verdwaal- en verstopmo-
menten en een speurtocht naar
het Steenmannetje kunnen origi-
neel fotomateriaal opleveren,
verwacht Boon. ,,Ik focus me
vooral op de manier waarop het
kind naar die omgeving kijkt. Zij
hebben niet alleen een ander ca-
merastandpunt, maar bezien de
wereld ook echt anders. Dit is een
manier om te leren kijken met de
ogen met de ogen van een ander.’’

Wie mee wil doen moet zich
wel even aanmelden op
cbk.@emmen.nl of 0591-685820.
Het kost een tientje per persoon
en passende kledij wordt aanbe-
volen. Lees: laarzen en warme jas-
sen. Want het mag wel voorjaars-
vakantie heten, maar dat zegt
niks over het weer.

- ‘Op zoek naar wilde dieren’,
familievoorstelling: Emmen 22
februari
- ‘Oek, de hunebedjongen’,
familievoorstelling: Borger 22
februari
- Kleurenpracht; creatief met
servies, Witteveen, 24, 26 febru-
ari
- Geheimzinnige opa en oma-
dagen: Assen 25, 26, 27 februari
- Op zoek naar het vergeten
spel: Roden 25 februari
- Mijn huis is niet van steen,
poppentheater: Peize 26 februari
- Madame Rosa, toneeljubileum
Anne Wil Blankers, Meppel 27
februari

Meer activiteiten, prijzen en
locaties op www.gekleurdgrijs.nl

Een greep uit het weekaanbod
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¬ Kijken naar het landschap
kan bijzonder beeldmateriaal
opleveren. Foto: Kitty Boon


