
	  
	  
	  
Landschap	  van	  Terpen	  en	  Wierden	  
Door	  eeuwenlang	  ingrijpen	  van	  bewoners	  heeft	  het	  landschap	  aan	  de	  waddenkust	  zijn	  
huidige	  vorm	  gekregen,	  gevormd	  naar	  de	  behoeftes	  en	  wensen	  van	  de	  mensen	  die	  er	  
wonen	  en	  werken.	  	  
	  
Stel:	  	  je	  mag	  nu	  helemaal	  opnieuw	  beginnen	  en	  je	  krijgt	  een	  nog	  lege	  terp	  die	  je	  zelf	  mag	  
inrichten.	  Wat	  vind	  jij	  dan	  belangrijk?	  Wat	  heb	  je	  nodig	  om	  gelukkig	  te	  zijn?	  En	  wat	  heb	  
je	  nodig	  om	  met	  een	  groep	  mensen	  te	  kunnen	  wonen,	  spelen,	  eten,	  werken?	  
	  	  
In	  de	  workshop	  Zee	  van	  terpen	  krijgen	  groepjes	  van	  8	  kinderen	  een	  eigen	  Terpentafel	  en	  
bepaalde	  materialen	  om	  mee	  te	  bouwen.	  Die	  Terpentafel	  mogen	  ze	  naar	  eigen	  inzicht	  
inrichten:	  een	  eigen	  mini	  maatschappij.	  Het	  gaat	  daarbij	  niet	  alleen	  om	  eigen	  wensen	  en	  
ideeën;	  je	  moet	  ook	  rekening	  houden	  met	  elkaar.	  
	  
Ook	  een	  project	  op	  school?	  
Zee	  van	  Terpen	  en	  Wierden	  is	  een	  project	  dat	  in	  2018	  plaatsvindt	  op	  basisscholen	  in	  
Groningen	  en	  Friesland.	  Het	  project	  bestaat	  uit	  4	  lessen	  en	  een	  presentatie.	  

• Inleiding	  over	  historie	  van	  wierden	  en	  terpen	  door	  de	  leerkracht	  van	  1	  uur:	  met	  
behulp	  van	  een	  lesbrief	  en	  beeldmateriaal.	  	  

• Drie	  workshops	  van	  2	  uur	  door	  Vincent	  Alders.	  Wij	  leveren	  de	  Terpentafels.	  	  
• Een	  presentatie	  door	  de	  kinderen	  voor	  de	  bovenbouw	  en	  ouders.	  Door	  live	  

streaming	  van	  opnames	  met	  een	  vingercamera	  in	  de	  maquette	  krijgen	  ze	  een	  
beeld	  hoe	  het	  zou	  zijn	  om	  in	  deze	  omgeving	  rond	  te	  lopen	  en	  te	  leven.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Zee	  van	  Terpen	  en	  Wierden	  	  
Een	  selectie	  van	  de	  terpen-‐	  en	  
wierdentafels	  wordt	  eind	  2018	  
geëxposeerd	  in	  Hallum	  en	  
Museum	  Wierdenland	  in	  Ezinge	  
als	  een	  Zee	  van	  Terpen	  en	  
Wierden.	  
	  
	  
Interesse?	  	  
Info	  over	  workshops	  
	  
Email:	  
info@hollevatentheater.nl	  	   	  
Bel	  06	  365	  34	  314	  
	  
	  

	  


