
Titel                                                                                                     
Met rode voeten in het blauwe gras 
Subtitel  
Op avontuur in de kleurdoos van Klaas 
 
Intro 
In het nieuwe PoWoW programma nemen we groep 3 en 4 mee naar de tentoonstelling van schilder Klaas 
Werumeus Buning uit Pietersbierum. Wat Klaas buiten heeft gezien, geeft hij kleur in zijn kerk. Klapwiekende 
vogels die in Waadhoeke neerstrijken, het heldere Friese licht, een zwart paard in de groene wei, het 
flonkerende wad. Klaas neemt alles wat hij ziet mee in zijn hoofd, husselt het soms een beetje door elkaar en 
schildert het op doek. Met de grote kleurdoos in zijn hoofd stort hij zijn hart uit… 
 
Omschrijving 
Met kleuren kun je de wereld veranderen, zodat je heel blij wordt. Of je maakt alles om je heen juist een beetje 
gek, vol fantasie. We kijken hoe Klaas met kleur de wereld naar zijn hand zet en gaan daarna zelf aan de slag. 
De kinderen bekijken de tentoonstelling in kleine groepjes, werken individueel en bespreken daarna met elkaar 
wat ze hebben ervaren. De 2021 editie van het inmiddels beroemde PoWoW werkboek krijgen de kinderen 
mee naar huis. Met hun eigen kunstwerk, om te bewaren en thuis te laten zien. 

 
PoWoW bestaat uit een veelkoppig team van ervaren enthousiastelingen die de kinderen meenemen de 
gangen op, de zalen in en niet te vergeten naar het atelier! 

De bedenkers van PoWow zijn kunstprofessionals Petra Berbée en Ra van der Hoek. Tien jaar lang beter 
bekend als ‘de dames van OladieCoba’. Het in 2016 afgesloten kunsteducatie project van Stichting Coba de 
Groot dat Franeker en omstreken van aanstekelijke eigenzinnigheid voorzag. Sinds 2017 opereert het duo 
vanuit het grootste, mooiste, opwindendste kunsthuis van Franeker, Museum Martena. 

De PoWoW projecten worden mogelijk gemaakt door Stichting Het Klaarkampster Weeshuis en richten zich op 
scholieren in gemeente Waadhoeke. Er worden avontuurlijke workshops gegeven onder schooltijd en 
inspirerende middagacties in de vakanties, voor alle leeftijden! 

Praktische informatie: 
 
De Workshop Met Rode voeten in het Blauwe gras duurt 1 uur. 
De workshops worden gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 2 februari tot en 
met 11 juni  

Workshoptijden: 9.00-10.00 uur en 10.30 – 11.30 uur 

PoWoW -knetter op kunst! 
https://vimeo.com/knetteropkunst 
Email: contact planning PoWoW:  post@ravanderhoek.nlMuseum Martena 
Voorstraat 35 
8801 LA Franeker 
Telefoon 0517 392192 
www.museummartena.nl 
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