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Een schoolmagazine in één dag gemaakt!

 

 
vraag:Heeft iemand mijn moeder gezien? 20 - 12 - 2018 

Vervolg: Toen ik laatst naar haar opzoek was, zag ik wat botten van een 

kerstdiner in de kliko liggen. Nog bedankt voor de tips en het zoeken 

mensen. 25 - 12 - 2018 

Volgende keer meer advertenties. Plaats jij er een?          
     Finn & Sjors 
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 voorwoord 



Kunst in uitvoering

ETSEN 

Kunt u ons uitleggen wat 
hier precies gebeurt?
Dit is een ets-workshop en 
hier maken we kennis met 
etsen.
Dit gebeurt al sinds de 
middeleeuwen. Hier krassen 
wij in een plastic plaatje, en 
drukken we het af.

Wat voor soort kunst is het?
Het is een grafieke kunst 
die heel vaak kan worden 
herhaald. Veel kunst 
gebruikt deze methode. 
Je kan er dan ook veel 
diepdruk-oplagen mee 
maken.

Hoe lang duurt het proces?
Een afdruk maken duurt een 

kwartier of twintig minuten.
Het oliën duurt iets langer, 
maar het kan binnen 
anderhalf uur, anders 
zouden we het nu niet 
kunnen doen!

BEWEGENDE ORIGAMI

Wat is dit voor een 
workshop?
Zoals je op het bordje kan 
zien, is het bewegende 
origami.

Vanuit welke cultuur is dit 
overgenomen? Japan toch?
Ja! Het is inderdaad Japans!

Met welke materialen 
worden deze kunstwerken 
gemaakt?

Het wordt gemaakt met 
origami papier, stroom en 
met geheugen draad. 

FLOWKAAL

Wat houdt deze workshop 
in?
Rappen, dichten en zingen 
tegelijk, en je herhaalt de 
zelfgeschreven teksten.

Wat gebeurt hier precies?
De leerlingen maken een 
Flowkaal en dit dragen ze 
aan elkaar voor.

Is het makkelijk te doen 
voor iedereen?
Nou, ik vind het heel 
makkelijk, maar als je net 
begint is het best moeilijk.

STAGE FIGHTING:

Wat gebeurt er hier precies?
We hebben hier de fake-
fight-techniek geleerd, dat 
we later hebben opgevoerd 
in een echt stuk.

Word je hier soms echt 
geraakt?
Nee! De eerste regel is 
veiligheid. Je mag ook niet 
voor grap iemand een keer 
raken. Hier leer je niet dat 
je echt pijn moet doen, 
maar je leert incasseren van 
duwtjes en stompjes. 

Kunst in uitvoering
Onze Razende Rudolphs bezochten 

diverse workshops tijdens de XPO 2018.

Meerdere fotografen maakten 

gedurende de dag doorlopend foto’s. 

Rendierduo Finn & Sjors vragen enkele 

workshopleiders om extra uitleg.

 impressie 
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Wat is het NSG- 
productiebureau?

Het productiebureau is een 
groep leerlingen die allerlei 

activiteiten op school 
organiseert. We komen een 
keer per week bij elkaar om 

te vergaderen. De NSG-
Movie Awards, en de 

Halloween-avond zijn onder 
andere ook door ons 
georganiseerd. Ook 

vandaag op de XPO zorgen 
we dat alles goed en soepel 

verloopt.
 

Waarom zit je bij het 
productiebureau? 

Ik ben in eerste instantie 
gevraagd, maar het 

productiebureau is gewoon 
een hele leuke groep om bij 
te horen. Het is leuk om bij 

de organisatie te horen, 
omdat je backstage alles 

regelt. Je bent in het 
centrum van alles, en je 

weet wat er gebeurt. Leiding 
geven en controleren vind ik 

heel leuk. We krijgen ook 
vaak taart van onze 

begeleider Paul. Daar kan je 
niet immuun voor zijn.

 
Wat doen jullie voor de 

XPO?
De dag voor de XPO 

hebben we geholpen met 
het klaarzetten van onder 

andere 

de kraampjes en de 
paspoppen voor de 
kleding-swap. Ook 
hebben we geholpen 
met het decoreren van 
de school. Op de XPO 
zelf lopen we rond en 
helpen we bij 
problemen. Zo zorgen 
we ervoor dat alle 
spullen aanwezig zijn 
voor de cursussen, en 
dat er eten en drinken 
is voor gasten. We 
hebben ook portofoons 
gekregen, om met 
elkaar te praten. Die 
dingen zijn echt leuk, 
het voelt alsof je een 
Russische spion bent. 
Dan voel je je best 
belangrijk. Ook kan je 
de hele tijd ‘Do you 
copy’ en 'Over’ zeggen. 
 
Hoe hebben jullie het 
duurzame thema 
doorgevoerd?
Wij als productiebureau 
hebben geen cursussen 
bedacht, dus daarin niet 
echt. Wel hebben we de 
ideeën van de 
duurzame activiteiten 
geholpen uit te voeren. 
Zoals dus de kleding 
swap en duurzame 
kunstwerk van plastic 
rommel. 
 
Britte Knoben & Amélie 
van Schaik 

'Het 
productiebureau 

is gewoon een 
hele leuke groep 
om bij te horen.'
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 kerstwensen 



 

NIEUWE 
PRODUCTEN 

KANTINE!
Onze kantine krijgt er binnenkort 

een aantal nieuwe producten bij! Wij 
hebben Rudolf van Veen gevraagd 

ze te proeven. 
De producten zijn op 5 categorieën getest: smaak, 
geur, kleur, duurzaamheid en awesomeness. Elke 

categorie heeft een aantal kerstballen gekregen: 5 
is geweldig, 1 is best wel slecht en nog lager is 

verschrikkelijk. 

Smaak: 
Geur:
Kleur: 
Duurzaamheid: -
Awesomeness: -  

Broodje rendier
Koop nu ons nieuwste kerstproduct! Broodje 
rendiervlees! Met dit broodje zit je helemaal in de 
kerstsfeer, rendieren zijn namelijk erg kerstig en 
wat is nou beter dan ze eten?

Rudolf: “Het smaakt erg lekker, heeft een milde wildsmaak. Het voelt alleen wel 
een beetje verkeerd om een hulpje van de Kerstman te eten.” 

Snow Shake
Nieuw in de kantine! de Snow Shake. In de 
kantine kun je volgend jaar een nieuw product 
halen. Een heerlijk shake met sneeuw als 
speciaal ingrediënt!
Smaak: 
Geur:
Kleur:
Duurzaamheid: 
Awesomeness: 

Ben en Jerry's kerstspecial
In samenwerking met Ben en Jerry hebben wij een 
nieuw product gemaakt. Het heet Ben en Jerry’s 
kerstspecial. De smaak bevat de smaken: chocolade 
melk, candy cones, chocoladekransjes en m&m’s.

Smaak: 
Geur:
Kleur:
Duurzaamheid: -
Awesomeness: 

Brudna czekolada
Wat moet je doen met overgebleven chocoladeletters of 
overgebleven kerstkransjes? Wij, het merk Vuilkos® recyclen dat. 
Daarna worden de chocoladeletters omgesmolten tot kerstkransjes. 
We doen hetzelfde met de overgebleven kransjes van vorig jaar.

Smaak: -
Geur: -
Kleur: 
Duurzaamheid:
Awesomeness: - 

Rudolf: “Het is echt super vies! Echt niet kopen, echt niet!”
Len & Inez

Rudolf: “Mmm, het smaakt apart. Wat zit hier eigenlijk 
in? Dit zou wel eens een grote doorbraak kunnen zijn.”

Rudolf: "Het is erg lekker, maar heel duurzaam is het 
niet. Wel een echte aanrader."
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 duurzaam lekker 



Deze Razende Rudolphs  

maakten dit schoolmagazine 

in één dag!
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 de redactie 



Is het kunst of mag het weg?

Dat is een stuk beter zo!
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 hack-a-comic  verbeteringen 

 kunstrubriekje 



De kledingindustrie is een vervuilde industrie. 
Het is slecht voor het milieu, doordat er veel 
afvalproducten in zeeën worden gedumpt; en 
kinderarbeid komt veel voor. Het idee van swop 
voor nop is om kleding een tweede leven te 
geven, in plaats van het weg te gooien. Op die 
manier is het duurzamer en beter voor het milieu.  
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 fa-fa-fa-fashion 



 
Inez Valize, Britte Knoben, Amélie van Schaik, Sibe Beerkens

Finn rossen, Mirthe Krijn, Zahra Hohage, Len Keizers, 
Sophie Janssen, Suzanne Kuiper, Louise Kleij, 

Ruben Bauwman, Arthur Wagenaar, Sjors Walraven

William van Giessen, Coert de Boe, Eline Smeenk 
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 hack-a-comic  colofon 



IEUWE

TART

ROENEWOUD

Gaan we nu met z´n  
allen eindelijk  
duurzamer te werk? 
 


