Dé podcast over de rol die
kunst speelt in ons leven.
Van leidinggevende en meester in de
rechten naar autoriteit in het maken
van spellen voor de leiders van
morgen in het bedrijfsleven van nu,

de gast in deze podcast:

Ciska Harte
Met haar 34 jaar heeft Ciska al een indrukwekkende staat van dienst. Twee masters voor haar 25e
levensjaar, leidinggevende functies in binnen- en buitenland en sinds 3 jaar oprichter en eigenaar
van het bedrijf Velites, Implementatie, Interactie & Leiderschap. In haar bedrijf richt zij zich
vooral op het realiseren van gedragsveranderingen binnen het bedrijfsleven. Dit doet zij met
behulp van spellen die zij zelf ontwerpt en laat testen volgens de uitgangspunten van de
ludodidactiek. Daarom zijn haar spellen niet zomaar spellen te noemen, maar bevatten deze
verschillende lagen, waarmee bijna ongemerkt de gewenste leerdoelen bereikt worden.

Wat is ludodidactiek?
Onderwijs en leergedrag
ontwerpen op basis van gameprincipes, dat is Ludodidactiek.
Internet en apps zorgen voor
nieuwe vormen van spelen,
communiceren en leren. De
principes achter Ludodidactiek
richten zich niet op de techniek,
maar juist op de mens.
Traditioneel onderwijs gaat vaak
uit van de content, de stof.
Ludodidactiek gaat juist uit van
leergedrag en de leerervaring: de
mens.
Bron: hku

Link naar blogartikel Expect the unexpected - met tekening van Ciska Harte

Boekentips van Ciska:

De tekeningen
van Ciska komen
terug in al het
werk dat ze doet.
In haar blogs, in
haar trainingen,
in haar spellen en
haar presentaties
en lesmateriaal.

Een kunstwerk uit haar
jeugd dat Ciska is
bijgebleven, is de
schreeuw van Edvard
Munch uit 1893. Munch
heeft hier vier versies
van gemaakt. De
oorspronkelijke versie
van de schreeuw hangt
in het Nationaal
kunstmuseum in Oslo.

Tijdens de podcast praten we over ‘Te Noorden bij Nieuwkoop’
van Johannes Weissenbruch. Het schilderij is te zien in het
Dordrechts Museum.

De kunstquote
‘Als ik een kunstenaar was en ik was in het atelier, dan moet alles
wat ik in het atelier deed kunst zijn.
Bruce Nauman (1941) - Amerikaanse kunstenaar

De museumtip
’All you can art 2021’, Atelier met IBB, David
Bade en Tristo Martha, t/m 5 september 2021 te
zien in de Kunsthal in Rotterdam.
Meer info: ‘All you can art 2021’
Extra museumtip:
BRUCE NAUMAN, te zien in het Stedelijk
Museum Amsterdam t/m 24 oktober 2021

Inzichten uit deze podcast
Onbewust speelt kunst een grotere rol in ons leven dan we vermoeden.
Kunstwerken die je in je jeugd hebt gezien, kunnen op latere leeftijd
invloed hebben op wat je doet.

Als je besmet wordt door het kunstvirus ga
je steeds meer zien
Kunst verrijkt het leven van de mens.

Hier kan je de podcast terugluisteren...
Wil je ook zo’n exclusieve magische KUNSTaanTAFEL koffiemok? De
letters worden zichtbaar als de mok warm wordt door hete thee of koffie en
verdwijnen als de mok afkoelt. € 12,95 ex verzendkosten. Bestellen via deze
link: https://www.paypro.nl/product/Koffiemok_KUNSTaanTAFEL/83175

www.mijnschilderkunst.nl
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