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klaar voor de wereld van morgen!

ggh & kunst
De kunstvakken huizen samen in ons gebouw aan de Badhuislaan
waar het gonst en bruist van de creativiteit. Drama en beeldende
vorming kunnen zelfs als examenvak worden gekozen!

De vakken sluiten aan bij de actualiteit
van de maatschappij. Drama door de
voorstellingen die worden bezocht en de
stukken die worden gespeeld. Bij muziek
komen er professionals uit het werkveld
voor de klas en bij beeldende vorming
ligt de focus op kunst, wetenschap en
techniek.
Daarnaast hebben we KunstLAB,
een avond waar iedereen zijn of haar
talenten kan laten zien en waar er
kruisbestuivingen plaatsvinden tussen
de verschillende kunstvakken.

Bij Drama leer je in de lessen
improviseren en samenwerken. Je leert
jezelf presenteren, je in te leven in een
ander, je ontwikkelt je creativiteit en je
zelfvertrouwen neemt toe. Kortom het is
een vak dat bijdraagt aan je persoonlijke
ontwikkeling.
De Grote Avond is onze jaarlijkse grote
toneelproductie in Theater Gooiland. We
spelen stukken als Alice in Wonderland,
De Drie Musketiers en dit jaar een actueel
stuk, De Golf. Achter de schermen zijn er
leerlingen, ouders en docenten betrokken.
Elk jaar is er bovendien een theateruitwisseling met een aantal Europese
landen, waaronder Griekenland, Finland,
Roemenië en Hongarije.

de kunstvakken van het gymnasium
zijn klaar voor de wereld van morgen!

Beeldende vorming werkt de laatste
jaren samen met de bètavakken door
opdrachten onder andere te koppelen
aan de vakken biologie en wiskunde.
In de actuele kunst is er niet langer
alleen plaats voor schilderijen en
beeldhouwwerken, maar zijn kunstenaars
steeds meer onderzoekers in laboratoria
en programmeurs achter hun computer.
Deze actualiteit komt ruim aan bod in de
kunstlessen om je klaar te maken voor de
maatschappij van de toekomst waar een
hoge mate van creatieve flexibiliteit wordt
verwacht.
Daarnaast hebben we de Topklas Digital
Design, een samenwerking met Beeld en
Geluid en mediabedrijven uit de regio.

je ontwikkelt je
creativiteit en je
zelfvertrouwen
neemt toe.

