aline eras

kasteel rosendael

met andere
ogen

Kasteel Cannenburch

Kasteel Rosendael

Welkom in het beroemde kasteel Rosendael! Ooit bouwde de graaf van Gelre op deze plek een
kasteel met een ronde toren. Het kasteel veranderde, maar de ronde toren bleef. Nu lijkt het meer op en
buitenhuis dan een oud kasteel. De vroegere bewoners konden zich in de tuin goed vermaken dankzij een
Schelpengalerij en de ‘Bedriegertjes’ waar verborgen fonteintjes mensen onverwachts natspuiten.
Kunstenaar Aline Eras onderzocht het kasteel. Op de zolder vond ze prachtige schatten die ze gebruikte voor haar kunstwerken.

maar eerst..
weet je?

De ronde toren van kasteel Rosendael
is een donjon: een middeleeuwse,
verdedigbare woontoren.

Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant van het
kasteel en bevraag, als het nodig is, kasteelmedewerkers! Vul dan de checklist in.

Kasteel Hernen

check!
GEBOUWD IN:

MAAK
INDRUK OP
JE OUDERs.
vertel ze:

HOEVEEL TORENS?
HOEVEEL KAMERS?
SLOTGRACHT?
(OPHAAL)BRUG?
SCHIETGATEN?
BEROEMDE BEWONERS?
BEROEMDE SPOKEN?

Misschien een ver familielid?

Je mag ook zelf wat verzinnen!

”Weten jullie dat
de donjon van
kasteel
Rosendael ooit
25 meter hoog
was en nog
steeds de dikste
kasteeltoren van
ons land is?”

-

samen kunst kijken
Op verschillende plekken in het kasteel heeft Aline Eras tekeningen neergelegd of opgehangen. Soms
op een manier alsof ze er altijd al zijn geweest. Zoek een tekening van Aline op en doe
het onderstaande onderzoek samen met je familie en vrienden tijdens de rondleiding. Samen weet je
meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

nodig:

Stopwatch of horloge

nadenkers

Stap 1:
Wie heeft een stopwatch of horloge? Die persoon bewaakt
de tijd.

Aline’s tekeningen zijn heel precies gemaakt.
Met fijne potloden tekende ze vondsten van
de zolder van kasteel Rosendael na.

Stap 2:
Kijk allemaal 30 seconden lang naar het kunstwerk van Aline
zonder iets tegen elkaar te zeggen.

ONDERZOEK: Tekende ze alleen na? Of gebruikte ze
stiekem ook veel fantasie? ____________________
________________________________________
________________________________________

Stap 3:
Na 30 seconden vertel je elkaar wat je hebt gezien.

Aline noemt haar zoldervondsten “schatten”, terwijl het
niet om goud of parels gaat. Waarom zou ze dat doen?
Bedenk samen een paar goede redenen! _________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute
antwoorden bestaan.

Stap 4:
Alles gezien? Waar gaat de tekening over volgens jou? Waaraan zie je dat?
Stap 5:
Kun je nog meer ontdekken?

Kun je misschien andere schatten bedenken die Aline na
zou kunnen tekenen? _______________________
________________________________________
________________________________________
__

TIP: Gebruik woorden als fantasie / realistisch / uit de
natuur

Bespreek samen: Passen de tekeningen en het
kasteel goed bij elkaar?

tekenen

De tekeningen van Aline zijn een combinatie van werkelijkheid en fantasie. Nu jij! Zoek een schat om na te
tekenen (en gebruik ook een beetje je fantasie).

check

Inmiddels heb je kunstenaar Aline Eras wat beter leren kennen.
Vul aan het eind van je bezoek deze checklist in.
Wat maakt zij zoal?
Lievelingsmateriaal?
Lievelingsonderwerpen?

Wat vind zij van kasteel Rosendael?

buiten
Als je straks buiten komt, zie je grote
grindpaden rondom het kasteel. Aline
zag dit ook. Ze zocht de mooiste steentjes uit en bracht ze tot leven: de stenen
hebben gezichtjes gekregen. Nu jij! Zoek
een mooie steen en teken er een gezichtje op.

Meer ontdekken? Ga thuis aan de slag met leuke doe-opdrachten of ontdek nog meer kunst in de andere Gelderse kastelen!
Koop de tentoonstellingsglossy bij de balie of download gratis de kunstkijkkaarten op www.eenzachtgeruis.nl.

Huis Zypendaal

Kasteel Doorwerth

Huis Verwolde
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