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Het Hart van Ezinge:
je talent en je werk
in de schijnwerpers
Een speciale plek om talent en jouw kijk op de
dingen te laten zien. Een podium. En tegelijk de
plaats waar je leert om jezelf te presenteren. Dat
is Het Hart van Ezinge, een kloppend hart vol
kunst. We zien jouw talent graag in het Hart van
Ezinge! Met het onderwijs op Stad & Esch willen
we leerlingen optimaal voorbereiden op de 21e
eeuw. Dit betekent kennis en vaardigheden
aanleren. Maar ook inspelen op een voortdurend
veranderende maatschappij. Hierbij zijn
vaardigheden als creativiteit, presenteren en
samenwerken van groot belang. Dat leer je o.a. in
het Hart van Ezinge.
In het Hart van Ezinge krijg je les in verschillende
kunstvakken. We leren jou de kunstzinnige skills
en tools om je verbeelding tot leven te wekken.
Want hoe geef je vorm aan jouw ideeën en wat
heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld naar het
werk van anderen kijken, en zelf ontdekken en
ervaren hoe dat werkt. Hart van Ezinge en de
docenten bieden je een veilige en vertrouwde
omgeving aan om te experimenteren. Je mag
fouten maken, ontdekken en ondernemen.

“Een kloppend hart vol kunst.
En een veilige, vertrouwde
omgeving om te
experimenteren.”

Theater, muziek, dans
en beeldende vorming
Bij Stad & Esch stimuleren wij creativiteit en
verbeelding door een breed aanbod aan creatieve
vakken. Hier kun jij op zoek naar jouw talent en
passie. In het lesaanbod vind je de vakken theater,
dans, muziek en beeldende kunst en vormgeving.
Dit aanbod geldt voor alle onderwijstypes en
deelscholen op Praktijkschool, Beroepencollege,
Lyceum en in Diever. In de eerste twee leerjaren
kun je proeven van alle kunstvakken. Daarna
zijn er mogelijkheden om je eigen weg in het
kunstonderwijs in te slaan. In de bovenbouw kun
je kiezen voor een examenvak drama, muziek,
dans of beeldende kunst en vorming (Lyceum).
Of je kiest een kunstzinnig talentprogramma
(Beroepencollege).

Kunstzinnige activiteiten
Naast onze reguliere lessen bieden wij veel
kunstzinnige activiteiten aan zodat je je nog
verder kan verdiepen. Denk aan de schoolbrede
cultuurweek vol kunstzinnige workshops en ons
jaarlijkse open podium. Sta jij met jouw talent te
schitteren op onze Culturele Avond?

De verbinding van creativiteit
met andere vakken
Creativiteit staat niet alleen centraal in onze
kunstvakken. Het stroomt door de hele school.
Het Hart van Ezinge is daarbij de verbinder tussen
verschillende vakken, om de lesstof en alles wat jij
beleeft in het volle licht te zetten. Met lef!

