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Aantal woorden: max. 1230 woorden (inclusief verwijzingen, auteursinformatie en 

titel) 

 

 

Onderwerp 

De rubriek beschrijft het maakproces van een voorstelling, concert, film of expositie 

voorafgaand aan de publieke openstelling. Onder andere de volgende vragen kunnen 

worden gesteld: werkt een maker met een tevoren vaststaand concept of vanuit een 

basisidee, bronmateriaal, bepaalde werkprocessen? Hoe krijgt een concept gaandeweg 

vorm? Welke mogelijke werkingen en interpretaties overweegt hij of zij? Is er sprake van 

vormen specifieke vormen van maken/samenwerking? Inspiratiebronnen? 

 

Het accent in deze rubriek ligt kortom bij de werkwijzen/ werkprocessen, de keuzes en 

overwegingen van makers, zoals regisseurs, dramaturgen, curatororen, ontwerpers, 

choreografen, componisten, tekstschrijvers. Het doel van de rubrieken is docenten te 

informeren over op handen zijnde, voor hun lespraktijk relevante culturele producties, 

door hen  inzicht te geven in de totstandkoming van dergelijke producties.   

Steeds staan per editie twee verschillende disciplines - of interdisciplinaire producties 

- centraal, bij voorkeur een evenredige verdeling van disciplines over het jaar. 

 

Intro 

Geef beknopt aan waar de rubriek het artikel over gaat, welke twee evenementen  

centraal staan. Zorg voor een prikkelende intro, bijvoorbeeld een vraag, stelling of 

belangrijke conclusie.  

Maximaal 60 woorden.  

 

Alinea’s 

Deel de tekst op in alinea’s. Zorg voor een heldere opbouw, bijvoorbeeld hoe belangrijker 

de informatie, hoe eerder je die noemt. Maak gebruik van tussenkopjes boven de alinea’s 

om de tekst extra structuur te geven. 

 

Formulering 

Houd bij het schrijven rekening met de lezers: kunstvakdocenten, medewerkers van 

culturele instellingen. 

Schrijf actief, vermijd de passieve/lijdende vorm. 

Varieer met zinslengte, vermijd complexe zinnen. 

Woorden of zinsdelen die een extra accent nodig hebben, kun je cursiveren, maar wees 

hier spaarzaam mee. 

Gebruik alleen enkele aanhalingstekens voor quotes.  

Houd rekening met de 'houdbaarheid' van de tekst. 

Artikelen in Kunstzone bevatten geen voetnoten. 

 

Verwijzing  

Aan het eind van de rubriek is ruimte om te verwijzen naar een website of publicatie(s),   

objectgegevens van de expositie/ voorstelling, data en locatie.  

 

Aanleveren 

Lever het artikel digitaal aan in een Word-bestand met lettertype Verdana en 

lettergrootte 12. 

 

Beeld bij artikel 

Zorg voor passend beeld. 


