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

Opdracht 6 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Verbinden
Door met elkaar op afstand te werken aan de verschillende opdrachten van “Ik vergeet je niet” zijn we met elkaar verbonden,
ook al kennen we elkaar niet. Met deze opdracht gaan we ons aan elkaar voorstellen! We maken een weefwerkstuk. Dit kan
op hele diverse manieren, heel precies of juist heel los, klein of heel groot.
Laat zien wie je bent! Waar je van houdt, wat je mooi vindt, wat je graag eet….. alles is goed en het wordt altijd mooi, want
het zegt wat over jou! We verzamelen alle weefwerkstukken na de corona periode en gaan deze aan elkaar verbinden tot een
groot kunstwerk. We maken het dus samen. Laten we snel aan de slag gaan, veel succes.
Voorbereiding: Verzin een basis als weefraam: Denk aan een stuk karton(schoenendoos), of een leeg schilderijlijstje. Een
basis kan ook iets zijn waar je je materiaal in kan weven of aan kan vast maken/knopen. Denk aan een stuk gaas, netjes van
fruit, een losgehaakte sjaal of iets anders wat je om je heen ziet.
Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Schaar en eventueel een mesje
Zoek voorwerpen die iets zeggen over jou. Denk aan verpakkingen van wat je graag lust, gedroogde theezakjes of koffiepads, schillen van fruit, snoepjes
Foto’s/afbeeldingen uit tijdschriften, wol, touw, draad, ketting, lapjes stof
Takken, bloemen, stro, gras, bladeren, veren

Uitleg weefwerk:
•
•
•
•
•

Wikkel touw/lint rondom je basis frame van karton of van hout.
Weef of knoop de voorwerpen en materialen die je hebt verzameld in je weefraam vast.
Verwerk alles samen tot een geheel het lijkt dan een mat of een kleed. Je mag het ook een collage noemen. Werk gerust
groot, of maak van meerdere kleine werken één grote door ze aan elkaar vast te maken. Het maakt niet uit of je je werk
maakt met diverse materialen of dat je alleen papieren stroken vlecht.
Laat zien wie je bent! Waar je van houdt, wat je mooi vindt, wat je graag eet, etc.
Zorg dat het goed vastzit.

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.

