
                                                                                                                                                

Beste leerlingen, 

In het filmpje zagen jullie Machteld Aardse en Femke Kempkes. Zij zijn allebei beeldend kunstenares 

en maken door het hele land lichtprojecties op en in gebouwen. Wie weet waren ze al eens bij jou in 

de klas! 

Wat zijn lichtprojecties eigenlijk? Lichtprojecties zijn teksten of tekeningen die je via een beamer op 

een muur kunt laten zien. Je hoeft dus niet echt op de muur te schrijven of te tekenen. Dat is handig, 

want zo kun je dezelfde tekst of tekening op veel plekken tegelijk laten zien. Machteld en Femke 

willen nu heel graag met jullie samen een bijzondere lichtprojectie maken, namelijk ‘Lichtpost’ voor 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, politiebureaus of brandweerkazernes om zo iedereen in deze 

moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. 

 

De opdracht: Lichtpost 

Bedenk in je eigen taal een boodschap of groet voor mensen die nu niet naar buiten kunnen, of die 

eenzaam of ziek zijn. Of die nu heel hard aan het werk zijn zoals artsen, verpleegsters, 

brandweermannen en politieagenten. Misschien ken je zelf wel iemand? 

Schrijf jouw bericht in je eigen handschrift op een briefje, maak daar een foto van en app of mail 

die naar jouw eigen coördinator.  

Die stuurt jouw foto naar Femke en Machteld, zodat zij jouw tekst in de computer kunnen bewerken 

en het via een beamer – samen met de teksten van kinderen uit het hele land- kunnen laten zien in 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, politiebureaus en brandweerkazernes. We weten zeker dat heel veel 

mensen blij zullen zijn met jullie lieve woorden! 

 

               

          (lichtprojectie Stadsschouwburg Nijmegen Machteld Aardse en Femke Kempkes)    



                   

                             

 

Machteld Aardse & Femke Kempkes 

 

Machteld Aardse (1972, NL) is een multidisciplinaire kunstenaar wonend in Amsterdam. Na 

haar studie Kunstgeschiedenis studeerde ze aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde 

haar Master’s aan de Dutch Art Institute. Tekenen en schilderen is voor haar de basis. 

 

Femke Kempkes (1971, NL) studeerde beeldhouwen aan de Amsterdam School of the Arts. 

Ze werkt dikwijls met de bewoners/ gebruikers van een plek. Naast haar eigen werk, werkt 

ze in opdracht en geeft ze les in ruimtelijk ontwerp en kunstgeschiedenis.  

Websites: 

www.machteldaardse.nl 

www.femkekempkes.nl 

https://amsterdamlightfestival.com/nl/kunstenaars/femke-kempkes-machteld-aardse 
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