
IK VERGEET 
  JE NIET

najaarseditie
Opdracht 2: 

De verhalentak
Buiten is het herfst. Tijdens het wandelen worden we verwend met prachtige kleuren. 
Langzaam vallen de blaadjes van de bomen en verschijnen de takken. Al wandelend met 
de bladeren knisperend onder je voeten kun je lekker wegdromen. De takken vormen het 
geraamte van een boom. Wanneer je goed naar een tak kijkt, ontdek je vele vormen en 
texturen: glad, grillig, recht, splitsingen, kruisingen, knopen, dik, dun, lang, kort. De natuur 
en met name takken vormen de inspiratie voor deze opdracht. 

We gaan aan de slag met het maken van onze eigen takken van klei en bedenken er onze 

eigen verhalen bij. Alle resultaten samen vormt kunstenaar Guusje tot een geheel. 

WAT HEB JE NODIG?
Alle benodigdheden  

zitten in het tasje! :-)

Uiteraard ben je vrij  

om eigen spullen te  

gebruiken. Denk aan  

keukengerei en dergelijke.



AAN DE SLAG!

Deze tak vertelt het verhaal van de deelnemers aan 
Ik vergeet je niet, najaarseditie 2021. 

1 Zorg voor een fijne ruime werkplek. Stal alle 
materialen en gereedschappen uit en haal het stukje 
tak voorzichtig uit de verpakking.

2 Bedenk een mooi verhaal voor op het stukje tak. 
Dit kan iets zijn waar je van houdt of een mooie 
herinnering aan dit project, het werken met de 
verschillende materialen, of gewoon een bijzondere 
anekdote. Alle verhalen zijn welkom.

3 Ga met je verhaal in gedachten op ontdekkingstocht 
tussen de materialen en gereedschappen. Hoe kun je 
van het verhaal een beeld maken op het stukje tak? 
Bekijk ook de foto’s op dit opdrachtenblad voor wat 
inspiratie. 

4 Schilder eerst het stukje tak in zijn geheel. Laat de 
verf even drogen totdat die niet meer plakt. Daarna 
kun je in de verf krassen.

5 Je kunt bovenstaande technieken uiteraard met 
elkaar combineren. Ga op ontdekkingstocht en maak 
er een kleifeestje van. Alles is goed, niks is fout. 

6 Tot slot: signeer je werk als een echte kunstenaar!

De klei en de kleiverf zijn natuurproducten. 
Ondergronden, handen en kleding zijn eenvoudig 
met water schoon te maken.

Kunstenaar Will Beckers is een internationale 
natuurkunstenaar. Hij maakt prachtige  
installaties met planten, bomen, takken en  
staal. Deze installaties laten de toeschouwer  
de natuur op een andere manier zien.

Tip!  In deze opdracht werk je met echte klei, die later 
afgebakken wordt in een keramiekoven. Tijdens het 
maken en vervoeren is het belangrijk dat de klei een 
klein beetje vochtig blijft (je kunt er nog je nagel in 
zetten). Daarom zit het stukje tak in een afgesloten 
verpakking. Wil je tussendoor even stoppen met 
werken, dan kun je het stukje tak hierin bewaren. 
Is je creatie klaar, dan lever je het stukje tak in de 
gesloten verpakking in. Guusje laat alles in haar 
atelier verder drogen en gaat de creaties afbakken.

Veel kleiPLEZIER!  
Over twee weken zien we graag het resultaat.

KOM OP LOCATIE WERKEN! 
Tijdens deze najaarseditie mag je op dinsdag 
of donderdag tussen 11.00 en 15.00 uur 
lekker komen werken in ons atelier in de 
Moeder Godskerk. Kunstenaars Iwaz, Guusje 
en Gea zijn daar hard aan het werk met het 
maken van grootse installaties en ze kunnen 
jouw hulp goed gebruiken. We zien je graag 
verschijnen om samen de kerk tot een ware 
kunsttempel om te toveren!

Heb je vragen of wil je wat extra hulp? Kom gerust even 
langs in de Moeder Godskerk voor tips en ideeën. Op 
dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 15.00 uur zijn 
(enkele van) onze kunstenaars aanwezig. Je mag ze ook 
bellen, hieronder zie je de bereikbaarheid:

Guusje Beeftink 
06-10 58 51 77 - www.madebyguuz.com
wo 09.00 – 12.00 uur | do 09.00 – 12.00 uur

Iwaz    
06-48 40 17 61- www.iwaz.nl  
ma 16.00 – 17.00 uur | di 16.00 – 17.00 uur | wo 
16.00 – 17.00 uur | do 10.00 – 16.00 uur

Gea Korpel-Beskers
06-42 35 26 58 - www.geakorpelbeskers.nl
vr 15.00 – 17.00 uur


