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stippenkunst
_

Geschikt voor
vanaf 9 jaar

Inspiratie
Georges Seurat

Materiaal
stevig papier (wit of zwart), verf, 

wattenstaafjes, eierdoos

Stappen
Doe verschillende kleuren verf in de eierdoos 

en maak met de wattenstaafjes een tekening 

van stipjes. Gebruik steeds verschillende 

kleuren voor een vlak, dus bijvoorbeeld blauw 

en geel voor de bladeren van een boom en 

paars en groen voor de lucht. Als je er met je 

neus bovenop zit, lijkt het misschien nog niet 

op een echt landschap, maar als je het van 

een afstandje bekijkt wel. Gebeurt er op jouw 

tekening ook iets met de kleuren? Maakt het 

uit of je een witte of een zwarte achtergrond 

gebruikt? 

31

‘EVERY CHILD IS AN ARTIST. THE PROBLEM 
IS HOW TO REMAIN AN ARTIST ONCE WE 

GROW UP.’ 
Pablo Picasso



je eigen dierenfilm
_

Geschikt voor 
vanaf 5 jaar

Inspiratie
Rembrandt van Rijn 

Materiaal
speelgoedbeestjes (of de kat als die goed stilzit), zwarte 

fineliner, wit vel stevig papier, schaar

Stappen
Zet de speelgoedbeesten of kat op tafel. Kijk goed en teken 

ze na. Knip ze vervolgens uit met een schaar en plak ze 

op een vel papier. Je kunt ze ook in een schoenendoos 

plakken, dan kun je er diepte in aanbrengen. Zo kun je een 

hele fantasiedierentuin maken, of nog leuker: maak een 

animatiefilm met de uitgeknipte dieren. Verplaats hierdoor 

de dieren steeds een klein beetje, maak van elke nieuwe 

positie een foto en bekijk de foto’s snel achter elkaar. 

Hiervoor zijn verschillende apps die je kunt gebruiken, 

bijvoorbeeld iStopmotion (voor iPad), iMotion (iPhone) of 

Stop Motion Studio (voor iOS en Android). Kijk voor een 

leuk voorbeeld op artiefarty.nl.
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kunst van afval
_

Geschikt voor
vanaf 9 jaar 

Inspiratie 
Robert Rauschenberg

Materiaal
flessendopjes, flessen, kurken, ijzerdraad, knoopjes, 

schroeven, wiebeloogjes, enzovoorts

Stappen
In principe kun je alle kanten op. Kijk naar het materiaal 

dat je hebt. Is het een verzameling of zijn het hele 

verschillende dingen? Heb je een blikje of een blokje hout? 

Dan kun je dat als lijf gebruiken van een monster of een 

robot en die versieren met dopjes als ogen en ijzerdraad 

als haar. Van een shampoofles maak je een houder voor 

je viltstiften, maar wel een grappige met wiebeloogjes 

en stekelhaar. Bij een verzameling van dezelfde soort 

voorwerpen helpt het om ze eerst te rangschikken. En wie 

weet is het een goed idee om alle voorwerpen die je hebt 

in dezelfde kleur te spuiten. Laat je fantasie de vrije loop! 

Carolien Adriaansche maakt sinds haar studie aan de 

Rietveld Academie recyclekunst en geeft onder de naam 

Afvaljuf workshops. 

Je kunt haar volgen op afvaljuf.blogspot.nl. 
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 Voilà. Schenk 
me nu maar een 

glas wijn in.

wiebeloogjes

verfbellen

scheerschuim marmer
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