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Roosendaal en diverse aangesloten partners.

Opdracht 7 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Woorden van wijsheid
In deze opdracht laten we ons inspireren door Delfts blauwe tegeltjes met hun mooi gedecoreerde versieringen, wijsheden en
spreuken. Echter wij maken geen Delfts blauw maar Roosendaals rood! Roosendaals rood staat symbool voor de Brabantse
vlag, de rode roos van Roosendaal maar vooral staat Roosendaals rood symbool voor kracht en moed.
We gaan aan de slag met woordkunst. Welke teksten, uitspraken of acties hebben in de afgelopen tijd bij jou een glimlach op
je gezicht getoverd? Met welke woorden geef je elkaar moed in deze tijd? Op een stukje karton tekenen, stempelen, plakken of
schilderen we met rode verf een decoratieve rand. In het midden schrijven we een gedachte, een kort gedichtje of een spreuk.
Van alle gemaakte “tegeltjes” maken onze kunstenaars één groot Roosendaals rood kunstwerk. De toeschouwer staat straks
met een grote glimlach op zijn gezicht jullie teksten te lezen. Zie je het al voor je? We maken het dus samen. Laten we snel aan
de slag gaan, veel succes!
Voorbereiding: Sluit je ogen en neem even de tijd. Bedenk wat jou moed geeft in deze bijzondere tijd. Wat tovert een glimlach op
je gezicht of waardoor ben je blij verast geraakt? Kun je dit in enkele woorden of zinnen samenvatten? Bijvoorbeeld:
• Allemaal alleen en toch allemaal samen.
• Niets is blijvend, behalve de verandering.
• Blijf maar lekker thuis, buiten is het niet pluis.
Tips
• Het mag rijmen maar dat hoeft niet per se. Schrijf op wat in je op komt, alles is goed.
• Je kunt zelf de tekst extra sierlijk schrijven, maar je kunt ook letters of woorden uit tijdschriften knippen en deze opplakken.
Wat heb je verder nodig?
• Een basisvorm van karton. Ga op zoek naar een kartonnen verpakking, denk aan een leeg doosje hagelslag, een pak rijst of
een schoenen doos.
• Schaar, stift, pen, Pritt stift of sterke lijm, rode (acryl)verf, tijdschriften.
• Diverse voorwerpen waar je mee kunt stempelen, denk aan dopjes, een sponsje, een vork, saté prikkers, potlood etc. Als je
goed om je heen kijkt, zul je ontdekken dat je overal mee kunt stempelen.
• Heb je geen verf, gebruik dan restjes rood papier uit tijdschriften of werk met een rode stift of pen. De stukjes papier kun je
in vormpjes knippen en vervolgens opplakken.
Uitleg in stappen van het ‘Tegeltje’
1. Knip een stuk karton uit de verpakking. De binnenkant van een doos is wit, op deze witte zijde ga je je tekst en versiering
maken (de afmeting maakt niet uit).
2. Schrijf met sierlijke letters je gedachte of je spreuk in het midden van je kartonnetje. Zorg dat het goed leesbaar is.
3. Versier de randen van het karton naar eigen idee door er op te tekenen of door met verf allerlei voorwerpjes erop te stempelen (tip: Herhaal telkens de stempel).
Wil je graag meer inspiratie, kijk dan eens op onze website en bekijk het filmpje van onze kunstenaar Karien.
Klaar?
Hang het werkstuk voor je raam of bewaar ‘m goed op een andere plek. We komen aan het eind van de corona periode al je
werkstukken ophalen om ze te verwerken tot een groot geheel. Dank je wel voor het meedoen, tot volgende week dan volgt er
weer een nieuwe opdracht. Meer informatie: www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet
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