
Kunst op het 
Antonius 

Op het Antonius zĳn er veel 
mogelĳkheden op het gebied van 
kunst. Er zĳn bĳvoorbeeld MMM’s 
zoals: On Stage, Zingen, Music & 
Sampling en Art & Design in de 
brugklas en ook in de 2e en 3e zĳn er 
mogelĳkheden.  

Weet je dat je ook een kunstvak als 
eindexamenvak kunt kiezen in de 
bovenbouw? Drama en muziek 
behoren al enige jaren tot de 
mogelĳkheden en sinds kort is 
beeldend hier ook aan toegevoegd. 
Hiermee zĳn we uniek in Gouda, we 
zĳn de enige school waar je de 
keuze hebt uit drie kunstvakken. 
Tevens beschikken we over mooie 
en goed uitgeruste lokalen waar je   
kunt experimenteren, oefenen en je 
expressief kunt uiten.     

In deze lessen is er veel aandacht 
voor jou en jouw persoonlĳke proces 
en de docenten leggen veel 
verbanden tussen jouw werk en 
kunst van alle tĳden. Je krĳgt les van 
professionals die hun sporen in de 
kunst verdiend hebben. 

Als je kiest voor een van de 
kunstvakken krĳg je ook KUA (kunst 
algemeen). In dit vak wordt 
kunstgeschiedenis gekoppeld aan 
cultuur zodat je veel inzicht krĳgt in 
het hoe en waarom van kunst- 
stromingen en -bewegingen. In dit 
vak doe je landelĳk examen. 

Het bruist en het leeft op het 
Antonius, hou de kunstkalender in 
de gaten. En heb je vragen ? Je bent 
welkom bĳ jouw kunstdocent! 

Kunst op het 
Antonius

Typ om een bĳschrift in te voeren. Typ om een bĳschrift in te voeren.



De kunstsectie: Michiel de Jong, Martha Overduin, Daphne Nĳman, John de Heĳ en Petra Benten

Kunst op het Antonius 

Kunstkalender: 
-Start theaterklas: november 
2019

-Wisselende exposities en 
excursies gedurende het hele 
jaar in het gebouw en elders

-Unplugged muziekavond 3 
december

-Muziekavonden medio februari 


-Dag van de Kunsten 

medio mei

-Schoolfeesten 

met een thema, verschillende 
data

-Improvisatievoorstellingen 
medio december 

-Theaterfestival met eigen 
voorstellingen medio mei
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IK ZOEK NIET, IK VIND.

Pablo Picasso


