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STRP daagt je uit om mee te gaan met de transformatie die wij als mens, festival en 
samenleving hebben gemaakt sinds dat technologie onderdeel van ons leven werd. 
We verkennen samen de creatieve mogelijkheden van technologie, reflecteren 
op technologische ontwikkelingen en ontdekken hoe technologie kan helpen bij 
de grote vragen en uitdagingen van onze tijd. Vanuit verbeelding en de denk- en 
verbeeldingskracht van kunstenaars gaan we in dialoog over brandende vragen. 
We stimuleren jongeren om na te denken over wat zij zelf vinden en wat zij zelf 
wensen. Zo ervaren zij dat ze zelf richting kunnen geven aan de toekomst. We 
denken door te doen en leren door met elkaar te delen. 

De workshops duren ongeveer 90 minuten, eventueel inclusief een korte pauze. 
STRP is flexibel. Alle activiteiten kunnen op maat worden georganiseerd qua 
groepsgrootte, duur en meestal ook qua thematiek. Neem voor meer informatie 
contact op met Shirley Hendrikse, shirley[at]strp.nl of 040-2367228.

ONZE WORKSHOPS

STRP challenges you to join along with the transformation that we as humans, 
festival, and society have made since technology became part of our lives. 
Together we explore the creative possibilities of technology, reflect on 
technological developments and discover how technology can help with the big 
questions and challenges of our time. We start a dialogue about burning questions 
through art, creative thinking and making. We encourage students to think about 
their opinions, what they wish for themselves and their future. In this way, they 
experience that they can determine the future. We think by doing and learn by 
sharing.

The workshops are around 90 minutes, including a possible short break. STRP 
is flexible. All activities can be customized in terms of group size, duration and 
usually regarding a theme. For more information, please contact Shirley Hendrikse, 
shirley[at]strp.nl or 040-2367228.

OUR WORKSHOPS
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DISCOVER AND BE AMAZED
Students discover the creative possibilities 
of (new) technology. What technologies 
are there? How does it work? What can you 
do with them? And what do artists do with 
them? What influence does technology 
have on students’ lives? What impact can 
this technology have in the future? These 
workshops mainly focus on experimenting and 
creating visual artworks.

RESEARCH AND REFLECT
These workshops mainly focus on 
researching and reflecting on technology 
and technological developments. How is 
technology used? What effects does it have? 
And what impact can that technology have in 
10, 30 or perhaps 50 years? What do you think 
of that and why? What do others think about 
it? And does your opinion change after new 
experiences and insights? These workshops 
mainly focus on gaining knowledge about 
technology, creating visual artwork with it and 
reflecting on that.

EXPLORE, THINK AND 
CREATE
Come up with new ideas about the future 
through art and technology. What is it like to be 
human in our technological era? What future 
do you wish for? Can art and technology help 
us with the big challenges of our time? And 
how can you, as an individual or as a class, 
make a contribution? These workshops mainly 
focus on starting a dialogue from students’ 
and artists’ perspectives about different 
technological development outcomes. 

ONTDEK EN VERWONDER 
Met deze workshops ontdekken leerlingen 
de creatieve mogelijkheden van (nieuwe) 
technologie. Welke technologieën zijn er? 
Hoe werkt het? Wat kun je ermee? En wat 
doen kunstenaars ermee? Welke invloed 
heeft technologie op de belevingswereld 
van leerlingen? En welke invloed kan die 
technologie in de toekomst krijgen? Deze 
workshops focussen voornamelijk op het 
creërend vermogen van de doorlopende leerlijn 
beeldende vorming. 

ONDERZOEK EN 
REFLECTEER
Deze workshops richten zich vooral op het 
onderzoeken van en reflecteren op technologie 
en technologische ontwikkelingen. Hoe wordt 
technologie gebruikt? Welke effecten heeft dit? 
En welke effecten kan die technologie over 10, 
30 of misschien wel 50 jaar hebben? Wat vind 
je daarvan en waarom? Wat vinden anderen 
ervan? En verandert jouw idee na nieuwe 
ervaringen en inzichten?  Deze workshops 
focussen voornamelijk op het creërend en 
reflectief vermogen van de doorlopende leerlijn 
beeldende vorming.

VERKEN, BEDENK EN 
CREËER
Kom tot nieuwe ideeën over de toekomst via 
kunst en technologie. Hoe is het om mens te zijn 
in ons technologisch tijdperk? Welke toekomst 
wens je? Kunnen kunst en technologie ons 
helpen bij de grote uitdagingen van onze tijd? 
En hoe kan je als individu of als klas daaraan 
bijdragen? Deze workshops focussen zich 
voornamelijk op het reflectief en analyserend 
vermogen van de doorlopende leerlijn 
beeldende vorming.

Het workshopaanbod van STRP spreekt 
leerlingen én docenten op hun eigen niveau 
en interesse aan. De workshops zijn onder te 
verdelen in drie categorieën:

STRP’s workshops appeals to students and 
teachers at their own level and interest. The 
workshops can be subdivided into three 
sections: 



Hoe maak je een écht abstract beeld? Hoe laat je jouw beelden bewegen op geluid? 
En wat is het belang van geluid of muziek bij bewegend beeld? In deze workshop 
gaan leerlingen zelf aan de slag als VJ. Daarvoor creëren leerlingen eerst een 
abstracte animatie met de stop-motion techniek. We uploaden de animaties in VJ-
apparatuur, waarmee ze vervolgens kunnen ervaren hoe het is om VJ te zijn! 
De workshop is geïnspireerd op de videoclip van ‘Nobody beats the Drum’. 

De workshop sluit aan op de schoolvakken muziek en ckv. 
Geschikt voor: onderbouw vmbo en havo/vwo.

STOP MOTION VJ Ontdek en verwonder/
Discover and be amazed

How do you create a real abstract image? How do you make your images move 
on music or sound? And what effect does sound or music have on moving 
images? In this workshop students will work as a VJ. To do this, students will first 
create an abstract animation using the stop-motion technique. The animation is 
uploaded into VJ equipment and students can experience what it’s like to be a VJ! 
The workshop is inspired by the video clip of ‘‘Nobody beats the Drum’. 

This workshop links with school subjects music, art, handicraft and creative 
technology. Suitable for ages 12 to 15.
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NEXT LEVEL 
REALITIES

Ontdek en verwonder/
Discover and be amazed

In deze workshop ontdek je Virtual Reality en Augmented Reality. Hoe hebben deze 
technologieën de manier waarop we gamen, films kijken en ontwerpen beïnvloed? 
Hoe maken kunstenaars hier gebruik van? En kan het jou helpen creatief te zijn?
Leerlingen stappen andere realiteiten in om daar te ontdekken hoe je 3D kunt 
tekenen. Tekeningen waar je omheen kunt lopen, onderdoor kunt kijken en 
middenin kunt staan. Wat kun jij ontdekken over VR, AR en je eigen creativiteit in een 
andere realiteit?

De workshop sluit aan op de schoolvakken CKV, handvaardigheid en techniek.
Geschikt voor:  alle leerjaren vmbo en havo/vwo.

In this workshop, you discover Virtual Reality and Augmented Reality. How have 
these technologies influenced the way we game, watch movies, and design? How 
do artists make use of this? And can it help you to be (more) creative?
Students step into other realities to discover how to draw 3D. Drawings that you 
can walk around, look under and stand in the middle of. What can explore about 
VR, AR and your own creativity in a different reality?

This workshop links with school subjects art, handicraft and creative technology. 
Suitable for ages 12 to 18.



BITS OF SENSES 
& SENSORS

Ontdek en verwonder/
Discover and be amazed

Wat hebben zintuigen en sensoren met elkaar gemeen? Kun je een zintuig 
vervangen door een sensor? En op welke manier(en) zijn we verbonden met 
technologie? In deze workshop leren de leerlingen over menselijke zintuigen en 
technologische sensoren. Dit doen zij aan de hand van littleBits. We introduceren 
twee kunstenaars die de relatie tussen zintuigen en sensoren verkennen. 
Leerlingen maken vervolgens een keten van verschillende sensoren én 
menselijke zintuigen en maken zo een mens-robot circuit, waar zij zelf onderdeel 
van zijn. 

De workshop sluit aan op de schoolvakken ckv, techniek, natuurkunde en 
handvaardigheid. Geschikt voor: onderbouw vmbo en havo/vwo.

What do senses and sensors have in common? Can you replace a sense with a 
sensor? And in what ways are we connected to technology? In this workshop 
students learn about human senses and technological sensors. We introduce 
two artists who explore the relationship between senses and sensors. While 
experimenting with littleBits students learn about senses and sensors. After that 
students will create a human-robot circuit by connecting technological sensors 
with their senses. 

This workshop links with school subjects art, handicraft, engineering, physics and 
creative technology. Suitable for ages 12 to 15.



EMOJI UNIVERSE Onderzoek en reflecteer/
Research and reflect

Op welke manier heeft het internet onze schrijf- en beeldtaal veranderd? Versta 
jij Emoji? En kun jij zelf ook communiceren met alléén Emoji’s? Met verschillende 
experimenten onderzoeken we samen of en hoe Emoji’s onze schrijftaal kan 
vervangen. We onderzoeken ook welke Emoji’s per cultuur populair zijn en 
nemen het eigen gebruik van Emoji’s van de leerlingen onder de loep. Vervolgens 
ontwerpen leerlingen zelf een Emoji’s om personen of personages uit te beelden, 
waar nog geen Emoji’s voor zijn.

De workshop sluit aan op de schoolvakken ckv en tekenen. 
Geschikt voor onderbouw vmbo en havo/vwo.

How has the internet changed our writing and visual language? Can you 
understand Emoji language? And can you communicate with only Emoji’s? We 
will do several experiments to investigate if and how Emoji’s can replace our 
written language during this workshop. We will also investigate which Emoji’s 
are popular in different cultures and examine our own use of Emoji’s. After the 
experiments, students design their own Emoji’s to visualize people or characters 
that can’t be described by the current Emoji pack.

This workshop links with school subjects art, handicraft, drawing and creative 
technology. Suitable for ages 12 to 15.



BOTANICA 
EMPHATICA

Mensen zijn op mysterieuze wijze met elkaar verbonden. We kunnen elkaar 
aanraken, maar we kunnen ook elkaars gevoelens ‘ervaren’. Deze workshop 
onderzoekt of we ons empathienetwerk kunnen verbreden naar planten. Met 
tast, zicht, gehoor, reuk en groen worden leerlingen geprikkeld om écht in 
contact te staan met de natuur. Met vijf interactieve experimenten ontdekken en 
verbreden leerlingen hun empathie voor de natuur, bijvoorbeeld door de taal van 
planten te begrijpen met technologie als tolk.

De workshop sluit aan op de schoolvakken biologie en ckv. 
Geschikt voor alle leerjaren van vmbo en havo/vwo.

People are mysteriously connected . We can touch each other, but we can also 
‘experience’ each other’s feelings. This workshop explores whether we can 
expand our empathy network to plants. With touch, sight, hearing, smell and 
greenery, students are stimulated to really be in contact with nature. With five 
interactive experiments students discover and broaden their empathy for nature. 
For example, by understanding the language of plants with technology as an 
interpreter.

This workshop links with school subjects art, handicraft and creative technology. 
Suitable for ages 12 to 18.

Onderzoek en reflecteer/
Research and reflect



FUTURE VALUES Verken, bedenk en creëer/
Explore, think and create

Sta je wel eens echt stil bij wat je belangrijk vindt en wat niet? Hoe kan 
(activistische) kunst onze mening laten veranderen? Kunnen we onze waarden 
bijstellen en welke gevolgen heeft dit op onze toekomst? In deze workshop 
gaan leerlingen in dialoog over hun individuele en collectieve waarden. Vanuit de 
dialoog kiezen zij individueel één kernwaarde waarvoor zij in actie komen. Vanuit 
wat ze belangrijk vinden en welke verandering ze binnen onze maatschappij 
willen zien, ontwerpen leerlingen een protestbord. Ze leren hoe (beeldende) 
kunst impact kan hebben op maatschappelijke problemen. Op een actieve en 
creatieve manier ontdekken leerlingen wat zij en anderen belangrijk vinden.

De workshop sluit aan op de schoolvakken ckv en maatschappijleer. 
Geschikt voor alle leerjaren van vmbo en havo/vwo.

Do you ever think about what is important to you and what not? How can (activist) 
art change our opinion? Can we adjust our values and what consequences does 
that have on our future? During this workshop students will have an interactive 
dialogue about their individual and collective values. From this dialogue they 
individually choose one core value for which they take action. From that core 
value students design a protest sign for what they believe is important and has to 
change within our society. Actively and creatively, students learn how (visual) art 
can impact societal issues and discover what they and others think is important. 

This workshop links with school subjects art, sociology, social science and 
creative technology. Suitable for ages 12 to 18.

MilieubeschermendGelijkheid

ReligionFreedom

Succes

Wealth



CONNECT & 
REFLECT

Verken, bedenk en creëer/
Explore, think and create

Wat is jouw positie ten opzichte van de aarde, natuur en planten? Alhoewel onze 
relatie met natuur anders is dan die van onze voorouders, hebben we nog altijd 
een noodzakelijke behoefte om dichtbij de natuur te zijn. Deze behoefte noem je 
biofilie. Leerlingen worden in deze workshop aan het denken gezet over hun eigen 
biofilie. Door te discussiëren over verschillende stellingen op een levensgroot 
bordspel wordt het creatieve denkvermogen gestimuleerd. Identificeren zij zich 
met Eva de activist, de nuchtere Bas of Lotte de bemiddelaar? Laten zij zich 
inspireren door de verschillende personages en stellen ze hun eigen mening bij? 

De workshop sluit aan op de schoolvakken ckv en maatschappijleer.
Geschikt voor alle leerjaren vmbo en havo/vwo.

What is your attitude regarding the earth, nature and plants? Although our 
relationship with nature is different from our ancestors, we still have an essential 
need to be close to greenery. We call this need biophilia. During this workshop 
we encourage students to think about their own biophilia. By discussing 
different statements on a life-size board game, the ability of creative thinking is 
encouraged. Do students identify with Eva the activist, down-to-earth Bas or 
Lotte the mediator? Do the different personas inspire them and will they change 
their own opinions?

This workshop links with school subjects art, sociology, social science and 
creative technology. Suitable for ages 12 to 18.

Bas

Waarom moeilijk doen als het ook 
makkelijk kan?

Nuchter, levensgenieter, rationeel.


