IK
VERGEET
JE NIET

Jouw partner
in cultuur

Een initiatief van CultuurCompaan in co-creatie met
CC-educatie. In samenwerking met de gemeente
Roosendaal en diverse aangesloten partners.

Opdracht 5 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Een blik naar buiten
Wanneer ik uit mijn raam naar buiten kijk, bekijk ik de wereld met andere ogen. Ik zie veel meer fietsers, wandelaars en
spelende kinderen op straat en tegelijkertijd zie ik ook veel minder dan voorheen. Mijn blik is veranderd. Wat zie jij wanneer
je naar buiten kijkt?
Wanneer ik naar binnen kijk, zie ik mezelf weer samen m’n familie, samen vieren we feest, ik zie mezelf op vakantie, lekker
op een bootje. We zien we allemaal iets anders. Deze keer gaan we aan de slag met het maken van Kijkdozen in allerlei
soorten, maten en vormen. Je kunt aan de slag met een conservenblik, een emmer, een schoenendoos, een botervlootje,
alles mag en alles kan als basis dienen voor het maken van jouw blik naar binnen en/ of je blik naar buiten.
Alle kijkdozen samen vormen straks samen een groot kijkkunstwerk
Wat heb je nodig?
•
Een basisvorm zoals een doos of een blik of iets anders, schaar, lijm, oude tijdschriften, foto’s, plakband, karton,
lapjes, wol, vuilniszakken sluit strips en stiften.
Uitleg in stappen:
1. Pak je basisvorm, is dit een conservenblik of botervloot maak deze dan goed schoon en droog.
2. Bekijk je basisvorm goed, wat wil/kun je doen? Ga je de buitenkant versieren of ga je alleen de binnenkant bewerken of
misschien doe je wel allebei?
3. Ga opzoek in tijdschriften naar leuke plaatjes die passen bij jouw blik naar buiten of je blik naar binnen. Je kunt ook
foto’s die je zelf gemaakt hebt gebruiken of stukjes tekst uit de krant.
4. Knip of scheur de plaatjes uit en beplak je kijkdoos ermee.
5. Bevestig aan de achterkant van je uitgeknipte plaatje een strookje karton waarmee je het plaatje rechtop kunt vastplakken in het midden van je kijkdoos. Je kunt ook i.p.v. karton een stukje ijzerdraad aan de achterkant bevestigen.
6. Wanneer je een doos of een botervlootje hebt kun je hier een kijkgaatje in knippen.
7. Plak de gevonden plaatjes stevig en rechtop vast in je doos, blik of botervlootje.
8. Beplak of beschilder de buitenkant van je werkstuk met teksten, plaatjes of stof.
Tips: Je kunt in plaats van plaatjes uit een tijdschrift ook zelf voorstellingen tekenen of schilderen.
Wil je graag meer voorbeelden zien? Bezoek dan onze website voor foto’s en een filmpje. Is je opdracht af? Super goed gedaan! Zet het kunstwerk 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.
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