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Beste ouders, leerlingen, docenten en overige geïnteresseerden, 
 
Zoals in januari reeds aangekondigd wilden wij u deze al twee keer eerder dit jaar uitnodigen 
voor de poëzie- presentatieavond maar dat was gezien de COVID-ontwikkelingen niet meer 
mogelijk. Gelukkig kunnen we u wel vragen om de tentoonstelling te gaan bewonderen die is 
gemaakt met alle gedichten en werkstukken van de leerlingen. De werken worden nog tot 
half juni tentoongesteld in het souterrain van het museum.  
 
In het kader van het vak CKV en in samenwerking met Het Curaçaosch Museum hebben de 
leerlingen van klassen 4 havo en 5 vwo de afgelopen weken gewerkt aan een project waarbij 
elke leerling een gedicht heeft gemaakt bij een kunstwerk uit de tentoonstelling ‘2020 
Ekstremo, Pa Koroná e Obra’ (2020, Extreem, En om de kroon te spannen…) Deze expositie 
liep helaas vlak voor de lockdown af en is niet meer te bekijken in het Curaçaosch Museum. In 
deze expositie waren werken van Bianca Berends, Herman van Bergen, Carlos Blaaker, Yubi 
Kirindongo en Evelien Sipkes te bewonderen. Naast het gedicht heeft de leerling een unieke 
eigen beeldende reactie vervaardigd, geïnspireerd door dit kunstwerk.  
 
In de Amigoe-bijlage Napa van half maart heeft u over dit project reeds een schrijven kunnen 
lezen waarin dichter Ko van Geemert tevens de twee beste gedichten heeft genomineerd. De 
poëzie- presentatieavond hebben we na enkele keren verschuiven helemaal afgeblazen 
omdat organisator Wilma en presentator Ko van Geemert helaas niet meer op het eiland zijn. 
 
Wij heten u mede namens Het Curaçaosch Museum van harte welkom in het souterrain van 
Het Curaçaosch Museum aan de Van Leeuwenhoekstraat z/n te Mundo Nobo. Komt allen 
kijken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Neeltje Timmers, docente CKV 
Wilma van Geemert-Bongers, gastdocente 
 


