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Het Sint-Niklaasinstituut Gemeente Zwevegem pakte onlangs uit met een gigantisch cultuurproject voor de leerlingen van het eerste
en tweede jaar BSO.
De leerlingen van de vestiging op de Kappaert van het SNGZ mochten even in de kunstenaarsrol kruipen. Er werd immers een groot
cultuurproject opgezet.
Piazza Dell'Arte
"Vorig jaar namen we bij de leerlingen van het eerste en tweede jaar BSO een enquête af. We stelden vast dat de kloof tussen de
culturele en creatieve wereld en zijzelf bijzonder groot was. Hoog tijd dus, vonden we, om daar iets aan te veranderen", zegt Sander
Cottenier, BSO-coördinator.
De leerlingen werden afgelopen week ondergedompeld in de wereld van dans en beweging, video, elektronische muziek, digitale
fotografie, kostuumontwerp en monumentale kunst. De realisatie van dat alles gebeurt in samenwerking met Piazza Dell'Arte. "Piazza
dell'Arte is een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie die elke jongere de kans wil geven om zich ten volle creatief
te ontplooien met behulp van verschillende multimediale technieken. Piazza richt zich tot jongeren vanaf 14 jaar in scholen, wijken,
asielcentra, jeugdhuizen en culturele centra."
Toonmoment
Zij bezetten de school met bussen waarin workshops zijn ondergebracht. "De werkplaatsen van de school werden ingepalmd en de
leerkrachten en leerstof werden even opzij gezet."
Men zette de kers op de taart tijdens het toonmoment op woensdag. Leerlingen en leerkrachten, ouders en familie, kennissen en
nieuwsgierigen werden uitgenodigd.
Verbazend
Het was soms verbazend te zien waartoe de rakkers toe in staat zijn. "Het werd hoog tijd dat ook zij eens in de kijker werden gezet",
besluit Sander.
Het project 'Klim over de muur en ontdek een wereld van kunst en cultuur' in samenwerking met Piazza Dell'Arte is tot dusver uniek in
West-Vlaanderen.
(Geert Vanhessche)
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Met het cultuurproject probeerde het Sint-Niklaasinstituut de culturele kloof wat te dichten. (Foto BWB)
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