Strip- en Cartoonlessen
op de computer en in de klas
Educatieve software met service!
De afdeling Cultuureducatie van de Sittardse Muziekschool
presenteert in samenwerking met Koch Illustraties & Animaties
een uniek leermiddel voor het Voortgezet Onderwijs in de vorm
van een prachtig vormgegeven Cd-rom en lesboek voor klassikaal en individueel onderwijs.
De lessen zijn weergaves van door de auteurs beproefde stripworkshops in heel Nederland en geven de kinderen een haalbare
instapmogelijkheid in het schrijven en tekenen van strips en
inzicht in alle gebruikte technieken. De nadruk ligt hierbij op de
stimulatie van het creatief verhalend denken.
De Stripstudio ondersteunt de gebruiker op verschillende
manieren. Allereerst met de Cd-rom en het lesboek, daarnaast
is het mogelijk workshops op school te bestellen en wordt de
Cd-rom ondersteund door de website www.stripstudio.nl. Hier
kan aanvullende informatie worden ingewonnen en opmerkingen
worden geplaatst. En niet te vergeten kunnen hier de nieuwe
Bibliotheek-items voor de CartoonMachine opgehaald worden.
De CartoonMachine is een extra feature waarmee geleerd kan
worden beeld en geluid op een verhalende wijze te combineren.
De eerste editie die op de Cd-rom staat geeft de mogelijkheid
om met animaties en een muziekclip van de band Shea en
muziekstukjes een geanimeerde videoclip te maken.
Bekijk de DEMO van de Stripstudio en de CartoonMachine
van de CD-ROM op www.stripstudio.nl

Twee lesboeken (44 pagina’s), een cd-rom met Stripstudio 1 en de
Cartoonmachine en een gratis stripboek.

Creativeit met de hele
klas of individueel.
Met Stripstudio.nl kun je
van professionals leren
hoe een strip gemaakt
wordt en in stappen
begeleid worden in het
maken van strips en cartoons, en het maken van
een stripblad met de klas.
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Culturele en Kunstzinnige activiteiten zijn een steeds ‘hotter’ item in het
onderwijs. Binnen de Westelijke Mijnstreek slaat de afdeling ‘Cultuureducatie’ van de Sittardse Muziekschool een brug tussen de scholen en de
kunst- en cultuurinstellingen.
De meeste activiteiten en projecten vinden onder schooltijd plaats en worden ontwikkeld in samenwerking met regionale culturele instellingen en/of
op aanvraag van het reguliere onderwijs. Er zijn vele mogelijkheden voor
dit onderwijs om binnen de eigen visie ‘op maat’ te werken en de jongeren
actief, receptief en reﬂectief kennis te laten maken met de verschillende
disciplines. Dit produkt is hier een voorbeeld van en werd mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuureducatie
van de Artamuse (046-4200296) of www.cultuurmix.nl bezoeken.

Bestel de “Strip- en Cartoonmethode voor 12 jaar en ouder”
Kosten: 97,50 Euro inclusief verzendkosten
Stuur een aanvraag naar onderstaand adres o.v.v. “Cultuureducatie,
Stripstudio1-pakket, aantal”, en vergeet niet uw postadres!
WebMail: atelier@stripstudio.nl
of Post: Stripstudio.nl/ Peter Koch
Kromme Leimuidenstraat 5-2
1059 EL Amsterdam
of Telefoon: 020-6699499/06-41375842
Betalingswijze:

De stripauteurs bespreken methoden uit eigen werk. Floris Oudshoorn is tevens
docent tekenen en animator. Peter Koch is naast striptekenaar en animator multimediaontwerper. Zij geven workshops op scholen en bibliotheken en bedrijven.

Na bestelling krijgt U het pakket gevolgd door een factuur van
Artamuse afdeling Cultuureducatie
Herenhof 8
postbus 499
6160 AL Sittard-Geleen
Betaling kan ook worden voldaan met CKV-bonnen.

