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Ha Buurlander, 

Heb jij ooit je buur 
geportretteerd? 

Of Buurland gevangen in een 
lied? 

Nee…

Doe dan mee aan de Buurland 
workshop reeks! 



Voor mijn onderzoek van de master visuele antropologie
heb ik een aantal workshops ontworpen.

Het doel is om uit te vinden hoe andere Buurlanders
bepaalde aspecten in Buurland (hebben) ervaren.

De focus ligt op creativiteit en het gebruik van
audiovisuele middelen - tekenen, fotografie, objecten - om
Buurland’s bestaan te onderzoeken. Vet leuk!
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De creaties die hieruit ontstaan, 
kunnen de basis vormen voor een 
Buurland fotoboek, expositie, 
scheurkalender, of (interactieve) 
website. Dat bepalen we samen 
tijdens de workshops. 



1: Pluis-je-archief-uit-Workshop
Denk eens terug aan die lichtshow. Of die BBQ met lichte jazz op de achtergrond van je buren die 
stonden te spelen. Wat zijn voor jou de écht memorabele momentjes uit jouw Buurland-bestaan? 
Was het met de hele buurt of jij alleen in de achtertuin? 



2: Teken-je-Tuin-Workshop
Tijdens deze workshop gaan we Buurland tekenen van bovenaf. Aan de hand van de tekeningen
kijken we naar routes die de Buurlander aflegt en herinneringen die verbonden zijn aan de ruimte.   



3: Portretteer-je-Buur-Workshop
Ga met je buur in gesprek. Welke veranderingen heeft je buur aangebracht aan huis en tuin? En hoe 
staat dit in verband met het grotere Buurland?



4: Workshop Buurlander-in-wording
Hoe werd jij Buurlander? Denk eens terug aan het moment dat je voor het eerst voet op Buurland 
aarde zette. Was Buurland toen al een ding? 



5: De Grote Buurland Workshop

Wat is Buurland? Hoe zou jij Buurland 
kunnen vangen, zingen, tekenen, 
visueel maken, objectiveren? 

Poster Water en Buur



We zullen tijdens de workshops tekenen maar 
vooral ook in gesprek gaan over het thema van de 
workshop. Je hoeft dus niet creatief te zijn om mee 
te kunnen doen ;) 

Voor sommige workshops vraag ik je iets mee te 
nemen of voor te bereiden. Wanneer je je aanmeld, 
krijg je meer instructies.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je hier aan. 

https://forms.gle/z2ko8bLNm6UW3RjY7

