
Marine Art
In samenwerking met het VLIZ en Fort Napoleon 
organiseert Horizon Educatief vzw In mei en juni 
een aantal zee-ateliers voor Marine Art. Deze 
tentoonstelling was eerder te bezichtigen In Gent en 
komt nu naar het Fort Napoleon. Er komt telkens een 
wetenschapper vertellen over milieuproblematiek en 
leven In zee en daarna gaan de kinderen creatief aan 
de slag rond het desbetreffende thema. Het Is een 
project waarbij kunst en wetenschap hand In hand 
gaan. We geven vier zee-ateliers:

macro wave
Fantaseer je bij het zien van een zeegolf ook meteen 
over hoe jij op je stoere surfplank de golven trotseert op 
dat heerlijke onbewoond eiland? Of word je al zeeziek 
ais je nog maar even kijkt naar die grijze massa. In 
het zeeateller “ Macro Wave” ontdekken we de golf op 
een andere manier. We leren wat een golf is en hoe 
hij ontstaat door middel van een golfoverslagsimulator. 
We ontdekken de verschillende soorten golven (want 
ja  hoor, ze zijn niet allemaal hetzelfde). Daarna gaan 
de kinderen zelf aan de slag. Ze kiezen hun favoriete 
golf uit en maken van hem/haar en zijn vrienden een 
beeldverhaal door middel van fotografie en knip- en 
plakwerk.

patronen van de zee:
Heb je al eens je eigen vingerafdruk bestudeerd?
Ais je goed kijkt zie je allemaal lijntjes. Deze lijntjes 
vormen samen een patroon.Ook zeedieren hebben 
patronen. Sommige patronen zijn bedoeld om op te 
vallen bij de vrouwtjes. Terwijl andere patronen eerder 
bedoeld zijn om zich te camoufleren. Door zich te 
camoufleren kunnen zeedieren zich goed verstoppen 
in het zeewier of tussen het koraal. Patronen kunnen 
ook heel mooi zijn, kijk maar naar de clownvis. Of 
misschien ken je hem beter ais Nemo?

Een wetenschapper komt vertellen over de patronen 
van de zee.
Daarna gaan de kinderen verschillende patronen 
bestuderen aan de hand van foto’s. EenmaaL ze dat 
gedaan hebben mogen ze ook hun eigen patroon 
ontwikkelen. Dit doen ze door een T-shirt te batikken 
en daarna afwerken met textielverf.

afval@rt:
Ongetwijfeld heb je de vervuiling van onze stranden 
al opgemerkt of heb je in de kranten. Afval in zee is 
inderdaad een wereldwijd probleem. Ook bij ons is er 
veel afval in en aan zee te vinden. Dit heeft ook zijn 
effect op de natuur. Samen met de kinderen bekijken
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wij deze problematiek en gaan we er op een creatieve 
manier mee om. Eerst gaan we naar het strand om 
afval te verzamelen. Daarna trekken we het zee-atelier 
in om kunstwerken te maken met dat afval. Hiervoor 
inspireren we ons op de werken van Tim Noble en Sue 
Webster. Door middel van lichtprojectie maken we 
allerlei leuke figuren met het afval.

dubbelgangers uit de zee
Ooit al eens je dubbelganger ontmoet op straat? 
Iemand die heel goed op je lijkt? Wist je trouwens 
dat iedere persoon in de wereld een dubbelganger 
heeft? Ook dieren hebben dubbelgangers. Het verschil 
kun je echter niet zien met je blote oog maar wel 
met microscoop. Er komt een echte wetenschapper 
op kindermaat vertellen over dubbelgangers in zee. 
Daarna gaan we naar het strand om onze minuscule 
diertjes te verzamelen. Tenslotte bekijken we rare 
diertjes met een microscoop in ons zee-atelier, 
kiezen we er één u it en maken we onze eigen dieren/ 
dubbelgangers met plasticine.

Het project staat open voor de eerste, tweede en derde 
graad van het lager onderwijs. We kijken alvast uit naar 
de komst van de klasjes. ■
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