
Ook dit schooljaar doen alle kinderen van 

de Boog weer mee aan het project: GLOW- 

Next Generation 2021 

 

Tijdens lichtfestival GLOW zie je lichtkunstwerken van kunstenaars en vormgevers uit 

verschillende landen. De organisatoren van GLOW bepalen elk jaar een ander thema en 

daardoor wordt GLOW elk jaar weer een andere ‘tentoonstelling’. Met GLOW 

Next Generation sluiten we aan bij dat thema. 

Dit jaar is het thema 'Moved by light'. 

Het programma Klokhuis had het voornemen om dit seizoen aandacht te besteden aan de 

ecologische voetafdruk. GLOW wilde binnen het thema Moved by Light ook aandacht 

besteden aan deze voetafdruk en besloot daarop deze op ware grootte te verbeelden tijdens het 

festival in november. Het Klokhuis gaat opnames maken op deze locaties om de omvang van 

de huidige Nederlandse voetafdruk in beeld te brengen. De scholen in Eindhoven worden 

gevraagd daarbij te helpen. Kunstenaar Hugo Vrijdag van Atelier Vrijdag heeft een concept 

gemaakt waarbij de Voetafdruk zoals die in Nederland zou moeten zijn op ware grootte 

geprojecteerd zal worden op Strijp S. 

Alle kinderen maken in het kader van 'jij maakt GLOW' een eigen lichtkunstwerk. Een 

bloemlantaarn. Alle kinderen kunnen samen met hun ouders op maandag 8 november de 

omtrek van de voetafdruk lopen op Strijp  met hun bloemlantaarn. Zo ervaren zij hoe veel-te-

groot deze nog is. Klokhuis komt die avond deze lichtjesstoet filmen! 

 

Wat gaan de kinderen op school doen: 

De kinderen leren over hergebruik en over het maken van een collage. We verzamelen resten 

papier en bewerken die voor een bloemcollage. De bloemcollages zorgen er voor dat tijdens 

GLOW de stad weer groen wordt. Een groot deel hiervan wordt verwerkt in een projectie 

rond het lichtkunstwerk van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein dat de Nederlandse 

voetafdruk verbeeld zoals deze zou moeten zijn. 

Alle bloemcollages zullen daarnaast tijdens GLOW te zien op de site jijmaaktglow.nl. 

De kinderen leren over hergebruik en maken bloemlantaarns van zelf verzameld 

wegwerpmateriaal. Daarmee brengen we tijdens GLOW 'de natuur terug in de stad'. 

https://jijmaaktglow.nl/

