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CC-educatie. In samenwerking met de gemeente
Roosendaal en diverse aangesloten partners.

Opdracht 3 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Contact
Nu we veel thuis zijn bedenken we allerlei vormen om toch contact te krijgen met de mensen om ons heen. Wij, de kunstenaars van ‘Ik vergeet je niet’ willen graag samen met je aan de slag gaan met het maken van creatieve flessenpost anno
2020. We denken aan kleurrijke versierde flessen met briefjes erin of erop. Op deze briefjes kunnen we een hartekreet, een
mooie gedachte, een gedichtje of een grappige boodschap schrijven.
Voorbereiding:
• Ga op zoek in je huis naar een lege fles, het mag een plastic fles zijn of een fles van glas -groot of klein
• Kijk eens goed naar je gevonden fles, ga je er iets in stoppen of iets erop schrijven? Wordt het een leesbare of een geheime
boodschap?
• Waarmee kun je de fles versieren? Wat heb je nog in huis, denk aan restjes papier, verf, een sinaasappelnetje, een krant,
restjes wol of knip je een plastic tas in repen en wikkel je die er omheen? We geven je hieronder een uitgeschreven voorbeeld idee zoals het kan. Maar hoe meer verschillende soorten flessenpost hoe liever, dus laat je creativiteit stromen en doe
gezellig mee.
Wat heb je nodig?
•
Lege fles van plastic of glas, lijm, schaar, wol, pen, papier, karton
Uitleg in stappen:
1.
Maak je fles goed schoon met water en droog de fles goed af
2.
Leg een bolletje wol en een schaar klaar
3.
Smeer beetje lijm op de fles (start bovenaan)
4.
Leg de wollendraad op de lijm en druk deze stevig vast in de lijm
5.
Wikkel nu de draad om de fles heen en druk het vast op de lijm
6.
Voeg telkens een beetje meer lijm toe en wikkel tot de fles helemaal vol met wol is
7.
Druk de wol stevig aan
8.
Schrijf of typ op papier een gedichtje, een hartenkreet of iets wat je kwijt wilt en hang dit aan de fles
Tips: Je kunt je tekst ook nog op een kartonnetje plakken, dan is het net iets steviger. Gebruik verschillende kleuren wol,
voeg kraaltjes, strikjes etc .
Wil je graag meer voorbeelden zien? Bezoek dan onze website voor foto’s en een filmpje. Is je flessenpost af? Super goed gedaan! Zet of hang de fles voor je raam of bewaar deze op een andere plek! We komen aan het eind van de corona periode al
je werkstukken ophalen om ze te verwerken in één groot kunstwerk. Volgende week ontvang je weer een nieuwe opdracht.
Meer informatie op www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet.
Voor vragen kun je mailen naar info@cultuurcompaan.nl.
Heb je specifieke vragen omtrent het coronavirus, neem dan contact op met het
corona-steunpunt van de gemeente op telefoonnummer 14-0165.

