Beste leerkracht,

Mind Mix is een bureau dat op een creatieve manier sociaal maatschappelijke
thema’s bespreekbaar maakt onder kinderen en jongeren. Dit doen we met
theatervoorstellingen, workshops en exposities.
Met veel plezier sturen we jullie informatie over onze Ik val op... foto-expositie. Deze
expositie brengt in beeld wat mensen leuk en aantrekkelijk vinden aan anderen. De
foto’s zijn een mooie manier om verliefdheid bespreekbaar te maken en seksuele
diversiteit onder de aandacht te brengen bij kinderen, zonder dat de nadruk ligt op
het verschil tussen homo en hetero.
Momenteel is er subsidie voor basisscholen die de mogelijkheid biedt het project
gratis (behoudens portokosten) aan te vragen.
We horen graag of jullie interesse hebben om de expositie een weekje op school te
plaatsen. Lees er meer over in de beschrijving hieronder, of neem via bovenstaande
gegevens contact op voor meer informatie.
Hartelijke groet,
Lynn

Omschrijving foto-expositie Ik val op...
Verliefd zijn is van alle leeftijden. Veel kinderen zeggen al vanaf hun vierde
verliefd op een klasgenootje te zijn! Hoewel deze gevoelens anders zijn dan bij
volwassenen, zijn het wel échte gevoelens. Maar op wie word je dan verliefd?
En wat is er zo leuk aan hem of haar?
Ik val op… is een foto-expositie die mensen in beeld brengt met wat ze leuk en
aantrekkelijk aan anderen vinden. De één valt op stoer en de ander op een
beetje verlegen. Sommigen vallen op eerlijk, anderen op mysterieus. Smaken
verschillen.
Op de foto’s zijn veel van deze verschillen te zien. Naast een mooie flimlach of
ontdeugende ogen, valt de een op meisjes, de ander op jongens en weer
iemand anders op allebei.
Het exposeren van deze foto’s is een mooie manier om seksuele diversiteit onder
de aandacht te brengen bij kinderen, zonder dat de nadruk ligt op het versachil
tussen homo en hetero. Iedereen heeft namelijk een andere voorkeur, waardoor
leerlingen zien dat het niet zo zwart-wit als ik val op jongens of ik val op meisjes.

Handboek:
Bij de fotowand krijgen jullie ook ons handboek met lesmateriaal te leen. Dit
handboek bevat verschillende tips en opdrachten bij de foto’s en helpen de
leerkrachten die dat willen om het thema seksuele diversiteit te verwerken binnen
diverse vakken/thema’s op school.

Praktische informatie:
De foto’s staan gedrukt op een grote fotowand (zie foto voor een voorbeeld). Deze
wand is binnen 5 minuten op te zetten.

De afmetingen van de wand zijn 283 x 227 cm. Middels drie lampen die
vastzitten aan het frame worden de foto’s goed verlicht. Hiervoor is wel een
stopcontact nodig.

Investering:
De expositie bestaat uit de fotowand en het handboek en wordt gehuurd voor één
week. Dankzij de subsidie is de huur van de expositie gratis. Wel worden de
verzendkosten in rekening gebracht. Het bedrag is vrijgesteld van BTW.
Omschrijving

Kosten

Foto-expositie
Verzendkosten heen

€ 0,€ 15,-

BTW (vrijgesteld)

€ 0,-

Totaal

€ 15,-

Het pakket dient na een week teruggestuurd/gebracht te worden naar Mind Mix:
t.a.v. Martine de Boer
Antiloopstraat 58
6531 TR Nijmegen
Indien hier kosten voor gemaakt worden, zijn dit kosten voor de school.

