WORLD-INFORMATION.ORG
PURPOSE

>> LEERLINGENINFORMATIE
CKV-VMBO

>>

TOELICHTING OP HET CKV-PROJECT

WORLD-INFORMATION.ORG

15 november tot
15 december 2002
De Oude Kerk,
Oudekerksplein
Amsterdam

EEN TENTOONSTELLING WAAR JE MOBIELTJE
NIET UIT HOEFT TE STAAN!

EEN INITIATIEF VAN PUBLIC NETBASE/T0,
GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET WAAG SOCIETY, DE BALIE EN
HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MEDIAKUNST, MONTEVIDEO/TBA

WORLD-INFORMATION.ORG

INLEIDING
CKV, een nieuw vak...... Wat gaat dat voor jou inhouden? Moet je nu naar een
museum, kunst bekijken en daar ook nog iets zinnigs over zeggen?
Misschien ben je liever met andere dingen bezig, zoals naar TMF kijken,
SMS’en, over internet surfen en met je vrienden en vriendinnen chatten.
Juist dan moet je naar de tentoonstelling WORLD-INFORMATION.ORG gaan!
Daarin ga je op ontdekkingstocht door de wereld van de digitale informatienetwerken, die je gebruikt als je e-mailt, surft, SMS't en belt, maar ook
als je met je PIN-pas betaalt.
DE TENTOONSTELLING
“Hoe werkt het Internet?” “Welke voordelen biedt het?” "Kan mijn email
stiekem worden gelezen?" “Wat gebeurt er als ik mobiel bel?"
In het CKV-project rond de tentoonstelling World-Information.Org vind je het
antwoord op deze vragen. Je komt erachter hoe informatie wordt verspreid en
hoe dat in zijn werk gaat. Daarnaast laten we je zien dat het allemaal niet
zo veilig is als we allemaal denken, er zitten lekken in het netwerk!
In de tentoonstelling zie je verder hoe kunstenaars daar kritiek op hebben.
VOORBEREIDING
Surf ter voorbereiding langs de websites die in het lesmateriaal gegeven
worden. Tijdens het bekijken van de tentoonstelling let je op de manier
waarop kunstenaars hun ideeën of kritiek hebben verwerkt.
Dit kun je vastleggen in je kijkwijzer uit het extra lesmateriaal. Gebruik
de kijkwijzer en de gemaakte vragen en opdrachten als inspiratiebron voor
je verslag in je kunstdossier.
DE VERSLAGLEGGING IN JE KUNSTDOSSIER:
Zoals je weet moet je iets doen met je ervaringen uit de tentoonstelling.
Maak een eigen kunstwerk of een verslag.
Gebruik hiervoor de verslagleggingswijzer. Je docent kan je meer vertellen en
je een handje op weg helpen. Als je ervoor kiest een digitaal verslag (op de
computer) te maken, mail het dan naar educatie@world-information.org.
Dan zetten wij het op de internetsite van World-Information.Org!
PRAKTISCHE INFORMATIE
In de tentoonstelling heb je nodig:
- De kijkwijzer
- Potlood/pen, een onderlegger en schrijfblok
- Indien mogelijk een mobiele telefoon
- CKV-pas/CJP en (eventueel) een CKV-voucher à 3 Euro
Waar & Wanneer
De Oude Kerk, Oudekerksplein 23 Amsterdam.
Van 15 november t/m 15 december 2002 dagelijks geopend, maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Entree
6,50 Euro; 3,00 Euro met CKV-pas/CJP. CKV-vouchers worden geaccepteerd.

