:

mijn cultuur

Aantekeningen

Cultuurbrochure: mijn cultuur.
Na de kerstvakantie gaan jullie een boekje samenstelling in de vorm van een
geniette brochure. Een brochure is drukwerk waarbij het binnenwerk hetzelfde
formaat heeft als de omslag. De omslag is slap en het binnenwerk is in de rug
vastgemaakt. Voorbeelden van brochures die belangrijk zijn: telefoonboeken, de
catalogus, cd-boekjes, de pocket. Jullie brochure wordt iets kleiner dan een A5
formaat met acht pagina’s binnenwerk, namelijk 291 mm bij 204 mm. De oplage
is 10 exemplaren per persoon.

Waar moet ik op letten

Afspraken met mezelf

Inhoud van de brochure
Voor de inhoud kies je een cultuur die bij je past, waar je inzit of die je bewondert.
Jouw cultuur is een onderdeel van een grotere cultuur. In de brochure schrijf je
een stukje over die grotere regionale cultuur zoals de gegevens, de gebruiken en
de gewoonten. Je geeft informatie over je eigen cultuur. Deze informatie heeft
betrekking op de taal, de muziek, de voorwerpen en belangrijke beelden. Ook
geef je informatie over de tatoeagetraditie en de versierings- of de
graveerelementen die gebruikt worden. In je brochure plaats je jouw recept en de
foto van je spreuktegel. De opmaak is helemaal in stijl met jou gekozen cultuur.
Jij stelt van alle cultuurproducten die je in november en december bij taal,
kunst, digitaal, sign en zeefdrukken hebt gemaakt een brochure samen.
Je werkt bij digitaal na de kerstvakantie in januari aan de vormgeving en het
opslaan van je document. Bij GRM ga je de brochure printen en samenstellen bij
nabewerken. Bij zeefdrukken maak je een omslag en bij sign plot je een teken
voor in de zeefdruk, zodat je brochure uniek wordt. Het product moet je op een
passende manier in een stand presenteren in de week van 1 februari 2010.

Afspraken met anderen
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Invullen voor de presentatie door de leerling

Planning van je cultuurkeuze:
Grotere
regionale
cultuur

De taal die hierbij hoort

Jouw cultuur is

BEROEPSHOUDING + of +/- of Score leerling
Analyseren
Formuleren en rapporteren

Europees

Instructies en procedures
opvolgen
Kwaliteit leveren
Leren
Materialen en middelen inzetten

Amerikaans
ZuidAmerikaans
Afrikaans

Met druk en tegenslag omgaan

Mediteraans
Balkan

Onderzoeken
Plannen en organiseren

MiddenOosten

Presenteren
Samenwerken en overleggen

Verre
Oosten

Vakdeskundigheid toepassen
Eerder verworven kennis kunnen
toepassen
In te vullen bij de presentatie door docent

2

7

Score docent

Het omslag bij zeefdrukken:
Het omslag wordt een-zijdig sluitend gedrukt in zwart met een steunkleur. De steunkleur
mag je zelf bepalen. Brutoformaat is 250 x 350mm, nettoformaat 210 x 297 mm. Afgewerkt
gevouwen formaat 204 x 145mm

291 mm

De spreukentegelfoto, de graveer- & tatoeëreninformatie en het cultuurteken bij
sign:
Tijdens deze lessen heb je de pagina’s over tatoeagetraditie of de versierings- en
graveerelementen gemaakt. Daar heb je ook een spreukentegel gemaakte waar je een
foto van maakt die in je brochure komt. Je eigen cultuurteken ga je bij sign plotten, dat
komt op de omslag van je brochure.
Het printen, vergaren, nieten en schoonsnijden bij GRM:
Bij GRM leer je de printer in te stellen, zodat het binnenwerk van je brochure er in een keer
uitkomt, tweezijdig en in kleur. Hier draai je uiteindelijk alle pagina’s uit.
De gezeefdrukte omslag en het geprinte binnenwerk voeg je samen. Je bevestigt het
binnenwerk aan de omslag met een nietje in de rug. Je snijdt je brochure schoon.
Afgewerkt gevouwen formaat 204 x 145mm.
Stramien: 291 x 204mm
Inhoud; pagina’s met:
•
Algemeen verhaal cultuur (Nederlands)
•
Taal (Digitaal)
•
Muziek (kunst)
•
Dans (kunst)
•
Recept (kunst)
•
Foto spreukentegel (sign)
•
Tatoeëren en graveren (sign)
Omslag in twee kleuren zeefdruk met een uniek cultuurteken geplot. (sign/zeefdrukken)
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204 mm

2

Het stramien is alleen bij digitaal te krijgen

5

Wat bereidt je voor bij welk vak

planning:
datum
Week 48

planning
Trainingen bij alle vakken

Week 49

Training bij alle vakken

Week 50

Training; tekst voor brochure
digitaal op geslagen op je
usb-stick
Omslag zeefdrukken

Eigen planning

De inleiding bij taal:
Bij Nederlands hebben jullie een opdracht gekregen om een groepspresentatie te maken.
Deze groepspresentatie moet gaan over een van de grote culturen: Europees,
Amerikaans, Zuid-Amerikaans, Afrikaans, Mediteraans, Balkan, Midden-Oosten of het
Verre Oosten. De mondelinge presentatie hebben jullie op papier voorbereid. Deze
informatie gaat de inleiding vormen van je brochure.
De pagina’s met muziek, dans en het recept bij kunst:
In december heb je het recept “het culturele hapje” uitgeschreven. De collage opdracht
muziek en dans van jouw cultuur vormen de andere pagina’s.

Week 51

Kerst project

18 dec tot 4 januari
Week 1

VAKANTIE
Opmaak brochure
Omslag zeefdrukken

De taalpagina van digitaal:
Bij digitaal hebben jullie een pagina opgemaakt over de taal van een cultuur

Week 2

Pdf leveren
Via mail Jeroen Brusse

Week 3

Printen en nieten

Week 4

Printen en nieten

Digitaal: de opmaak van dummy tot printklaar opslaan.
Vanaf december zijn jullie al bezig geweest om het opmaakprogramma Indesign te leren.
Je maakt de brochure op in Indesign met het stramien dat wordt aangeboden bij digitaal.
Alleen binnen dit stramien mag je werken. En let goed op: het is een A5 formaat.
In december heb je een dummy gemaakt van de stramienen. Hierin kun je na de
kerstvakantie je teksten en pagina’s gaan plannen. Want je hebt als alles goed is meer
materiaal dan er in je brochure past. Alle onderwerpen moeten erin. Dus aan jou om het tot
een geheel te maken.

Week 5

Presenteren
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