“ARTISTIC ENCOUNTERS”

(跨文化艺术交流
跨文化艺术交流 )

[Een culturele ontmoeting Leiden –> Beijing (v.v.?)]

VERSLAG

van een oefening in ondernemend leren

Nu Onderneming Artistic Encounters op dinsdag 5 januari 2010 de eindpresentatie van de
stage in Beijing heeft gehouden willen wij allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan
het project van het Da Vinci College, Leiden verslag doen.
De aanloop
In de het voorjaar van 2008 wordt het idee geboren voor de oprichting van Onderneming
Artistic Encounters: een bedrijfsmatig project met als eindproduct een artistieke stage in
Beijing. Leerlingen en begeleiders stellen zich ten doel samen te werken aan alle aspecten van
het product: het bijeenbrengen van het benodigde geld en het samenstellen van het
stageprogramma.
De inleidende lessenserie, de voorlichting en de sollicitatieprocedure
In de klassen waarin de mogelijke leerlingondernemers zich bevinden wordt een uitgebreide
lessenserie gegeven over Chinese cultuur en kunst in het kader van het vak culturele en
kunstzinnige vorming.
Vervolgens worden de leerlingen voorgelicht over het op handen zijnde project.
Voor de ouders/verzorgers en de mogelijke leerlingondernemers wordt een bijeenkomst
gehouden. Hierbij worden de plannen en de verdere gang van zaken uiteengezet.
Geïnteresseerden kunnen digitaal solliciteren, wat door ongeveer 55 leerlingen gebeurt.
In de sollicitatie wordt o.a. gevraagd naar de motivatie, suggesties voor commerciële
ondernemingsactiviteiten en voorstellen t.a.v. de stage in Beijing. Ouders/verzorgers dienen de
sollicitatie te voorzien van een verklaring van géén bezwaar.
De vierhoofdige groep docentondernemers kiest er op basis van de begroting en een
inschatting van de haalbaarheid voor om maximaal 25 leerlingondernemers te selecteren.
In het vervolg van het project trekken enkele leerlingen zich terug en worden enkele nieuwe
ondernemers toegevoegd. Ten tijde van het bereiken van het einddoel zijn 22
leerlingondernemers betrokken bij Onderneming Artistic Encounters.
De start op 14 november: China Experience Day
Tijdens een uitgebreide en feestelijke bijeenkomst voor belangstellenden worden als start van
de Onderneming vele facetten van de Chinese cultuur in beeld gebracht (zie de voorkaft van de
programmabrochure op de volgende blz.).
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14 november:

China Experience Day
Da Vinci College, Kagerstraat 7, Leiden

15.30 uur: Opening door Jan-Jaap de Haan, wethouder van cultuur in Leiden
gevolgd door een spetterend optreden van de
Leidse Hong Ying Chinese Martial Arts Association
(leeuwendans, drums, vechtsportdemonstraties)
Vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur: in de aula, diverse lokalen en de l.o.-zaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De zoete klanken van de guqin
Wegdromen bij de thee
Karaktertafel
Taichi-bewegingen
In gesprek met paralympische sporters
Chinees schaken
Muziek
Gezond met qigong
De heilzame werking van shiatsu
Een kommetje vilten volgens Mongoolse traditie
Aan de slag met Chinese spelletjes
Op bezoek in de Chinese school
Rural China Education Federation
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Een chinees masker laten maken
Pingpongen
Snoepen van de babaozhou
Chinese spullen kopen in de toko
Verdedig jezelf met wushu
Taekwando
In Chinese kleren op de foto…

Karaoke, de Chinezen zijn er gek op
Reserveer een berichtje uit Beijing
Gestoomde dumplings; nooit gegeten?
Een loterij
Veel geluk met een koekje

你好

De Leidse wethouder De Haan verrast de ondernemers met een
cheque van € 2.000,-
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De bedrijfsbijeenkomsten
Gedurende het verloop van het project (óók voorafgaande aan de China Experience) komen de
ondernemers regelmatig na schooltijd bij elkaar. Bij enkele bijeenkomsten worden de
ouders/verzorgers uitgenodigd.
De miniondernemingen
In de loop van het project worden een aantal miniondernemingen gevormd elk bemenst door
een aantal leerlingondernemers, één of enkele docentbegeleiders en in enkele gevallen één of
enkele ouderondernemers.
•

Circus
In samenwerking met enkele acroteams van Groen-Wit Leiden en circus
Miloko organiseren ondernemers een acrobatiek- en circusvoorstelling in
de aula van het Da Vinci College.

•

Cursus jiaozi maken
Ondernemers geven aan huis een cursus in het
maken van Chinese pasteitjes voor de klant en diens
genodigden.

•

Catering op locatie
Ondernemers verzorgen maaltijden aan huis.

•

Kalender
Gebruik makend van de
producten van een CKV-project wordt een
verjaarskalender geproduceerd en in de
verkoop gebracht.
De kalender wordt geproduceerd bij een
arbeidstherapeutisch centrum.

•

Memoblokjes
Memoblokjes worden, voorzien van
afbeeldingen van kunst of een groepje Chinese
kinderen, geproduceerd en in de verkoop
gebracht.
• Een kaartje uit Beijing
Klanten kunnen reserveren voor een ansichtkaart uit Beijing
ten tijde van de stage van Artistic Encounters.
• Boottochtjes
De minionderneming regelt en organiseert boottochtjes. Er
wordt gevaren door een docent van het Da Vinci College.
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•

Toneel
Ondernemers produceren het zelf gemaakte toneelstuk “De Chinese nachtegaal” en voeren
dit uit in de aula van het Da Vinci College.
Aan deze minionderneming wordt meegewerkt een aantal toneelliefhebbers die verder niet
bij Onderneming Artistic Encounters zijn betrokken.

•

Nieuwjaarsduik
Op 1 januari 2009 doet een van de ondernemers een gesponsorde nieuwjaarsduik.
•

Kunstveiling
Ondernemers produceren met hulp van vele vrienden en
kennissen reproductieve kunst. De werken worden
vervolgens bij opbod geveild in de Burgerzaal van het
Leidse Stadhuis. Medewerking wordt verleend door de
gemeente Leiden en veilinghuis Onder de boompjes in
Leiden.

•

Mode
Tegelijk met de kunstveiling worden een aantal
modestukken geveild. Deze zijn geproduceerd door een
van de ondernemers samen met vrienden. Aan de
veiling gaat een modeshow vooraf waaraan
medewerking wordt verleend door leerlingen visagie uit
het hoger onderwijs.

•

Muziek over de vloer
Ondernemers maken muziek bij
klanten thuis of in instellingen.

•

Kaarten
In december 2008 worden kerst- en
nieuwjaarskaarten geproduceerd en
in de verkoop gebracht.

•

Verkoop oliebollen
Een van de ondernemers biedt huis-aan-huis oliebollen aan.

•

Kinderpartijtjes
Wie graag de organisatie en uitvoering van een kinderpartijtje aan een ander overlaat kan
terecht bij de ondernemers met
deze minionderneming.

•

Winkel
Enkele ondernemers exploiteren bij zoveel mogelijk
activiteiten van de andere miniondernemingen een
winkel.

6

De (financiële) partners
In de loop van het project wordt Onderneming Artistic Encounters direct of indirect financieel
ondersteund door een groot aantal partners.
Da Vinci College, Leiden
Schoolfonds Da Vinci College,
Leiden
Arno Hartel, Voorschoten

Toposarchitecten,
Waddinxveen

Triam Float,
partners in leren
en ontwikkelen

Pesant Consultancy

Schelvis schilders BV, Leiden

t.i.b. De Boer,
Zoeterwoude

www.ExpeditieDaVinci.nl

Gemeente Leiden
Alons & partners,
consultancy
A world of
service
Lt Generaal
H.G. Boumeester
Stichting

Chinees Indisch Restaurant
Nieuw China,
Breestraat 177, Leiden
Bardo Competent B.V., Putten

Universiteit Leiden

…en een groot aantal ouders, vrienden en kennissen!

In het onderdeel “De financiën” aan het slot van dit verslag zal nader worden ingegaan op de
financiële ondersteuning.
De financiële partners worden voorgesteld in de China-nieuwsbrieven en vervolgens in de
nieuwsbrieven en in andere publicaties vermeld zoals hierboven weergegeven.
De Universiteit Leiden neemt deel als
“sponsor in natura” via het
beschikbaar stellen van T-shirts.

De ouderbijdrage
Van de ouders wordt een bijdrage in de stagekosten gevraagd van € 250,De financiële administratie
De boekhouding wordt verzorgd door de projectleiding in samenwerking met de financiële
administratie van het Da Vinci College.
De eindafrekening staat aan het slot van dit eindverslag.
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De voorbereidingen van de artistieke stage in Beijing
Na een eerder uitstel wordt besloten de stage in Beijing uit te voeren tijdens de herfstvakantie
van 2010 (vertrek 16 oktober; terugkomst 25 oktober).
Aan de stage zal worden deelgenomen door 22 leerlingondernemers en 4 begeleidende
docentondernemers.
•

Reis en verblijf
De vliegreis en het verblijf worden geregeld door Globe Reisburo Brooks in Den Haag
Voor het vervoer ter plaatse wordt een touringcar gereserveerd. Voor een aantal excursies
worden afspraken gemaakt met een lokale gids.

•

Het programma
Voor een aantal programmaonderdelen, m.n. de artistieke wordt gebruik gemaakt van
contacten in en buiten Beijing.
−

De belangrijkste partner is de Beijing Shi Xubeihong Academy in de het Xuan Wu
District.
In 2007 is het contact met deze “design-school” tot stand gekomen via bemiddeling van
enkele tussenpersonen. De school is als partner gekozen mede vanwege haar sociaaleconomische achtergrond.
Met Xubeihong worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van de
samenwerking ter plaatse.

−

Contact wordt gelegd met het Central Conservatory of Music. Artistic Encounters is
welkom tijdens de repetitie van een orkest in de jeugdafdeling.

−

De Rotterdamse beeldend kunstenares Fenmei Hu bemiddelt in het contact met de
digitale kunstenares Liu Ren, wonend en werkend in district 798. Zij zal de groep in haar
atelier ontvangen en zorgen voor een introductie bij de Central Academy of fine arts.

−

Het contact met de Central Academy of Drama Theatre leidt tot de uitnodiging een
toneelvoorstelling bij de te wonen

−

Een dag in de stage wordt gereserveerd voor hedendaagse architectuur.
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Het programma wordt vastgesteld als hieronder.

VRIJDAG 16 OKTOBER:
− Vertrek
ZATERDAG 17 OKTOBER:
− Aankomst Rainbow Hotel, Beijing
− Tianamin Plein en Verboden Stad
− Wangfujing Daji en Donghuamen Snack Night Market
ZONDAG 18 OKTOBER:
− Zomerpaleis
− Drumtower
− Shichahai-district
MAANDAG 19 OKTOBER: Op pad met beeldend kunstenares Liu Ren (zie de vorige
China-nieuwsbrief)
− Atelier Liu Ren
− District Dashanzi (798)
− Central Academy of Fine Arts
− Zhenyici (Beijing Opera)
DINSDAG 20 OKTOBER: Moderne architectuur
− Urban Planning Museum
− Dome
− CCTV
− Torch building
− Birds Nest en National Swimming Centre
− Red Theater (Kung Fu)
WOENSDAG 21 OKTOBER:
− Samenwerking met Xubeihong Academy
DONDERDAG 22 OKTOBER:
− Central Conservatory of Music
− Central Academy of Drama Theatre
− Beijing Dance Academy
− Chaoyang Theatre (acrobatiek)
VRIJDAG 23 OKTOBER:
− Mutianyu (Grote muur)
− Chuandixia en/of Gaobeidian
− Xiushui Market
ZATERDAG 24 OKTOBER:
− Liulichang
− Yonghegong Lamasery (Palace of Peace and Harmony Lama Temple)
− Karaoke
ZONDAG 25 OKTOBER:
− Vertrek en aankomst
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•

Reisgidsen
Er worden drie reisgidsen samengesteld.
−

De praktische reisgids bevat o.a. informatie over de reis en het verblijf, adviezen over
medische preventie, bagageadviezen, gegevens van het hotel, gegevens van de
leerlingen en van het thuisfront, adviezen over taxigebruik.

−

De programmareisgids bevat o.a. het geplande programma van dag tot dag en adresen telefoongegevens.

−

De “point-it-reisgids” bevat foto’s van te bezoeken plaatsen en gebouwen en is bedoeld
voor de communicatie met de bus- of taxichauffeur.

•

Medische preventie en medicijnen
Daarbij geadviseerd door een apotheker wordt een handzaam pakket medische
hulpmiddelen samengesteld.

•

Reisbescheiden
Bij het verkrijgen van de benodigde visa is het reisbureau behulpzaam.

De Kick-off
Op 9 oktober markeert Onderneming
Artistic Encounters de aanstaande
stage in een kick-off-bijeenkomst met
ouders/verzorgers en
belangstellenden.
In een aantal presentaties blikken de
leerlingondernemers terug op de
activiteiten tijdens de commerciële
fase. Naast de presentatie van het
stageprogramma zijn er enkele
optredens verzorgd door gasten.
Enkele leerlingondernemers vertellen
over hun e-mailcontacten met leerlingen van de Xubeihong Academy.

Beweging en muziek tijdens de kick-off
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De (bijna) voltallige crew van Onderneming Artitic Encounters

Aantekeningen bij het uitgevoerde stageprogramma (zie het programma op blz. 6)
Alle in het programma op blz. 6 genoemde onderdelen worden uitgevoerd. Hieronder enkele
aanvullende opmerkingen over de “artistic encounters”, de kernonderdelen van de stage.
•

De Beijing Shi Xubeihong Academy
Dit is een middle school in het centrum van de stad. De Xubeihong Academy is
gespecialiseerd in design. Leerlingen besteden hieraan een groot deel van de lestijd. Het
contact met de school verloopt in het Chinees via de Chinese docentondernemer van het Da
Vinci College en in het Engels via een docent Engels van Xubeihong.
Ruim voor de stage “selecteert” de school ongeveer 22 leerlingen op basis van interesse en
vaardigheid in de Engelse taal. Om een voorafgaande kennismaking mogelijk te maken
worden de emailadressen van deze leerlingen gekoppeld aan de adressen van de
leerlingondernemers.
Vanwege de vermeende dreiging van infectie met de Mexicaanse griep ten tijde van de
stage zijn de Ondernemers niet welkom in de school. Als alternatief wordt een ontmoeting
gearrangeerd in het nabij gelegen Taorantingpark. Bij deze ontmoeting bieden de leerlingen
elkaar cadeaus aan waarover in kleine groepjes wordt gesproken.
Bij nader inzien nodigt Xubeihong een beperkt aantal leerlingen van het Da Vinci College uit
om de volgende dag alsnog de school te bezoeken. Gekozen wordt voor de leerlingen die
tekenen in het eindexamenprogramma hebben.
Tijdens het bezoek wordt werk van leerlingen en docenten getoond en toegelicht. Na een
bezoek aan enkele tekenlessen wordt werk bekeken dat Xubeihong heeft ontvangen van
een partnerschool in de Verenigde Staten.
Afspraken over verdere samenwerking worden gemaakt.

11

Ontmoeting in het Taorantingpark

In het gebouw van de Beijing Shi Xubeihong Academy, Xuan Wu District
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•

Het Central Conservatory of Music
Onderneming Artistic Encounters bezoekt de jeugdafdeling van het conservatorium tijdens
een repetitie van een klassiek Chinees orkest. De dirigent introduceert de verschillende
instrumenten. Na afloop van de repetitie mogen de leerlingen van het Da Vinci College de
instrumenten uitproberen, daarbij geholpen door de orkestleden.

Het Central Conservatory

•

Kunstenares Liu Ren en de Central Academy of Fine Arts
In district 798 (Dashanzi) wordt een bezoek gebracht aan het (thuis-)atelier van Liu Ren,
“Master of Arts in photography and digital media”.
Liu Ren introduceert de Ondernemers in de Central
Academy of Fine Arts. Hierbij worden het museum en
diverse lessen bezocht.
• Drama
In het Penghao Theatre wordt de voorstelling W;t van
Margaret Edson bijgewoond.

Toelichting door Liu Ren

•

Modeshoot op de Muur
Een van de ondernemers kan het plan voor een
kleine modeshow in de Xubeihong Academy niet
uitvoeren. In plaats daarvan vindt een modeshoot
op de Grote Muur plaats.

Nederlandse mode op de Grote Muur
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•

Langs hedendaagse architectuur
Naast bezoeken aan traditioneel architectonische monumenten worden o.a. bezocht de
CCTV-toren, het Olympische complex en het National Theatre Dome.
De

Dome

•

Birds Nest

In het kader van theater en dans worden voorstellingen bijgewoond in het Red Theatre
(Kung Fu), een acrobatiektheater en het Zhenyici Theater (Beijing Opera).

De verslaggeving
Vanuit Beijing doen de Ondernemers verslag van de ervaringen.
•
•

Individuele impressies worden gepubliceerd op de website van het Da Vinci College.
Een van de leerlingondernemers schrijft en verstuurd enkele artikelen die worden door het
Leids Nieuwsblad.

De stagepresentatie
Op 5 januari 2010 presenteert het project zijn stage-ervaringen tijdens een presentatie voor
ouders/verzorgers en belangstellenden. Alle deelnemers nemen een onderdeel voor hun
rekening. Er is een optreden van enkele gasten, een fotopresentatie en een expositie van
enkele producten die binnenkort in de Xubeihong Academy zullen worden tentoongesteld (zie
de volgende blz.).

Aandacht voor de Chinese eetcultuur
tijdens de stage-presentatie
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De publiciteit
Onderneming Artistic Encounters treedt diverse keren in de publiciteit.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het Leidsch Dagblad besteedt aandacht aan de China Experience Day.
Radio Holland Centraal besteedt twee keer aandacht
aan het project, m.n. aan de minonderneming
Kunstveiling.
Het Leidsch Dagblad besteedt aandacht aan de
minionderneming Circus.
Het Leidsch Dagblad besteedt aandacht aan de
minionderneming Kunstveiling.
Artistic Encounters heeft een kraam op de
Oegstgeester 5 Mei-markt.
Het Leids Nieuwsblad wijdt drie artikelen aan de
stage in Beijing.
Op de website van Da Vinci kan het publiek zich op
de hoogte stellen van het verloop van het project als
In de studio van Holland Centraal
deelproject van Expeditie Da Vinci.
Onderneming Artistic Encounters publiceert en
verspreidt rond 20 digitale China-nieuwsbrieven.
De doelgroep bestaat uit de ouders/verzorgers, allen die op enigerlei wijze bij de
Onderneming zijn betrokken (geweest) en de docenten van het Da Vinci College.
De China-nieuwsbrieven zijn te vinden op www.davinci-leiden.nl
Op de website van het Da Vinci College doen de deelnemers aan de stage in Beijing verslag
van hun activiteiten.
Kagerkwartaal, het mededelingenblad van het Da Vinci College besteedt enkele keren
aandacht aan het project.
De website “Studeren in Leiden” van de Universiteit plaatst een artikel over de stage in
Beijing.
Tijdens voorlichtingsactiviteiten van het Da Vinci College wordt het project gepresenteerd in
een fotowand met begeleidende teksten.

Voortgezette samenwerking met de Beijing Shi Xubeihong Academy
•

Tijdens het bezoek aan de Xubeihong Academy ontstaat het idee samen te werken in een
designproject. Leerlingen van beide scholen werken aan een thema met typisch Chinese,
respectievelijk Nederland elementen. Te zijner tijd zullen de producten worden uitgewisseld
en geëxposeerd.

•

Een afvaardiging van directie en docenten van Xubeihong heeft het plan in 2010 een
oriënterend bezoek te brengen aan Nederland en aan het Da Vinci College.

Odalisken in een Nederlands tafereel: de
bijdrage van het Da Vinci College in de
kunstuitwisseling.
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Financiën
De voor de stage in Beijing benodigde dekking wordt verkregen uit:
•

•
•
•

De opbrengsten uit activiteiten uit de miniondernemingen, inclusief de opbrengst uit de
China Experience Day. Familieleden, vrienden en kennissen voorzien de
miniondernemingen van goederen en diensten die te gelde worden gemaakt of staan de
minondernemingen anderszins terzijde.
Bijdragen van niet-zakelijke partners, waaronder de Gemeente Leiden, het Schoolfonds
van het Da Vinci College, de Expeditie Da Vinci, de lt. Generaal Boumeester Stichting,
Ampek en enkele particuliere donaties.
Zakelijke partners, gerekruteerd onder bedrijven waarmee het Da Vinci College een
zakelijke relatie onderhoudt.
Ouderbijdragen.

In de loop van het project is een kleine donatie verstrekt aan de Rural
China Education Foundation.

Resultatenrekening (1 februari 2010)
Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Leiden
Ondernemingsresultaat
Zakelijke partners
Da Vinci en Expeditie
Fondsen

€
€
€
€
€

2.000,00
8.676,21
3.250,00
4.500,00
9.430,00

Overige donaties
Ouderbijdragen
Tekort

€
€
€
€

1.300,00
5.500,00
10,47
34.666,68

Vliegreis en hotel
Visa
Aanvullend busvervoer
Medicijnen
Uitgaven ter plaatse
(entrees, maaltijden)

€
€
€
€
€

28.477,50
910,00
940,00
65,59
4.273,59

€

34.666,68

Het onderwijskundig verslag
De komende tijd zal een onderwijskundig verslag over het project Onderneming Artistic
Encounters worden samengesteld.
In dit verslag zullen de verschillende onderdelen op hun bruikbaarheid in het kader van
ondernemend onderwijs worden geanalyseerd. Dit zal resulteren in een reeks aanbevelingen
voor de toekomst.
Overdracht van projectervaringen
Vooruitlopend op het onderwijskundig verslag adviseren de docentondernemers van Artistic
Encounters momenteel in plannen voor een project ondernemend leren op het Da Vinci College.

De docentondernemers van Onderneming Artistic Encounters
(hendrikswerner@hotmail.com)
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