Persbericht
Enschede, 26 november 2013

Ah, wat lief!
Interactieve kinderexpositie met kunst, opdrachten en workshops
“Ah, wat lief” klinkt er vaak wanneer kinderen dieren zien. Waarom roepen dieren deze reactie op? Wat
maakt een dier zo schattig? En hoe lief zijn wij mensen eigenlijk voor dieren? In de interactieve
kindertentoonstelling Ah, wat lief! van Concordia geven zestien hedendaagse kunstwerken een
verrassende kijk op de relatie tussen mens en dier. Met veel leuke doe-opdrachten en bijpassende
workshops, voor iedereen van 4 t/m 12 jaar.
Ah, wat lief! is te zien van 14 december 2013 tot en met 8 maart 2014 bij Concordia, Langestraat 56.
Ah, wat lief! is niet alleen kijken, maar vooral ook veel doen. Kinderen gaan langs de kunstwerken op spannende
verkenningstocht naar dieren. Door vragen en opdrachten brengen ze met hun fantasie de dieren tot leven.
Welke dieren zijn lief? Zitten er ook engerds tussen? Of verlegen types? Wat is er gebeurd met de kangoeroe
onder de boomstam? Waaraan denkt Pink Panther? Waarom heeft de kat een kraag, dragen de honden een
racehelm? In werkplaatsen in de expositieruimte kunnen ze zelf creatief aan de slag en ook zijn er op zaterdag
en in de schoolvakanties speciale workshops onder leiding van een kunstdocent.
Kinderen en kunst
“Concordia maakt jaarlijks een grote expositie speciaal voor kinderen. Geheel bedacht vanuit het kind en
ontwikkeld voor het kind is dit een belevenis die hen op een aantrekkelijke manier kennis laat maken met
hedendaagse beeldende kunst”, vertelt Liesbeth Leerkotte, hoofd Expositie van Concordia. “Ah, wat lief! is
gebaseerd op een concept ontwikkeld door kindermuseum Villa Zebra uit Rotterdam. De expositie prikkelt de
nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen. Vanuit het herkenbare 'dierenthema' kunnen kinderen zich verdiepen
in kunst. Elk kunstwerk heeft een vraag en opdracht, zo wordt kunst op een speelse, toegankelijke manier
besproken.”
Spannende dieren maken
De succesformule van Ah, wat lief! is de interactieve opzet van de tentoonstelling. Om de zaterdag en (bijna)
dagelijks in de kerst- en voorjaarsvakantie worden bijpassende workshops bij de expositie gegeven. Onder
leiding van Concordia’s enthousiaste professionele kunstdocenten bezoeken kinderen Ah, wat lief! en gaan ze
daarna zelf aan de slag in één van de twee workshops. In de workshop Heldhaftige herdershond veranderen ze
een net iets te perfect speelgoeddier in een beest van vlees en bloed. Met een kleine ingreep wordt de statige
Duitse herder een sullig of juist bizar schepsel.
In de workshop Vreemde vogels maken kinderen ieder een eigen vogel met huisje die samen een vogelstraat
vormen, net zoals de rij vogelhuisjes in de tentoonstelling. Ze gaan gluren bij de buren en voor elke vogel een
karakter bedenken.
Ook kunnen kinderen hun verjaardag vieren tussen de dieren. De feestvarkens bezoeken onder leiding van de
kunstdocent met hun vriendjes Ah, wat lief! en bekijken de dieren. Daarna gaan ze hun eigen Snoepdier maken.
Dat, nadat het op de foto is gezet, uiteraard opgegeten mag worden!

Kunstwerken
De kunstwerken confronteren kinderen en volwassenen met hun gedrag en houding tegenover dieren: ze zetten
hen op het verkeerde been en maken emoties los. Ah, wat lief! toont hedendaagse beeldende kunst in diverse
disciplines. Te zien is werk van Annerose, Peter Bastiaanssen, Merijn Bolink, Anne van Eck, Wim van Egmond,
Stefan Gross, Eva Krause, Conny Kuilboer, Marjan Laaper, Christien Meindertsma, Rachel Nieborg, Onno
Poiesz, Roos & Chris, Marie Cecile Thijs en Birgit Verwer.
Ah, wat lief!
zaterdag 14 december 2013 t/m zaterdag 8 maart 2014
Toegang
kinderen vanaf 4 jaar € 3,volwassenen € 4,50
workshops € 7,50 incl. rondleiding
kaartverkoop aan de kassa van Concordia en via www.concordia.nl
Adresgegevens
Concordia Film | Theater | Expositie
expositieruimte Langestraat 56
Langestraat 56
7511 HC Enschede
053-4300999
www.concordia.nl
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag

10.00-18.00 uur
10.00-16.00 uur

Workshops
om de zaterdag en in de schoolvakanties
leeftijd 4 - 12 jaar
duur 1,5 uur
kijk voor exacte workshopdata op www.concordia.nl
Kinderfeestjes
€ 95,- per groep voor 1,5 uur
€ 115,- per groep voor 2 uur
op aanvraag
reserveren via 053 – 430 09 99
Ah, wat lief! is ontwikkeld door kindermuseum Villa Zebra uit Rotterdam. www.villazebra.nl
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