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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 8 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Geluid in beweging
Is het je opgevallen dat wanneer je je ogen dicht doet, geluiden beter hoorbaar zijn? De afgelopen tijd was het buiten opvallend stil, maar tegelijkertijd hoorde je misschien extra veel. Denk aan de vogels en het ritselen van de bladeren. Met opdracht
8 maak je je eigen ‘geluidsmobile’ aan de hand van materialen die je om je heen kunt vinden. Je mobiel mag 1 cm tot 1 meter
lang zijn. De kunstenaars hangen uiteindelijk alle gemaakte werkstukken bij elkaar, zodat ze één grote mobile vormen. De wind
zorgt voor beweging. Is er geen wind, dan zorgen we zelf voor beweging. Met onze ogen dicht kunnen we dan luisteren naar het
geluid van ons allen samen.
Wat heb je nodig?
• Materialen die geluid kunnen maken als ze elkaar raken. Gereedschap, lege verpakkingen, dekseltjes, bestek, hout, plastic,
schelpen, kralen, stenen, ga zo maar door.
• Linten of touw om alles aan elkaar te knopen, evt. ijzerdraad of bloembinddraad.
• Eventueel verf of stof om kleur aan je mobile te geven.
• Een basis waaraan je al je materialen kunt ophangen of vastknopen: een kledinghanger (evt. 2 gekruist), houten latje, bamboestok, tak, krans of haakje.
Uitleg in stappen
1. Knip een lint of touw van maximaal 1,5 meter. Houd er rekening mee dat het korter wordt, als je het gaat vastknopen.
2. Leg de materialen die je wilt gebruiken op je lint om te bepalen hoe en waar je alles hebben wilt. Misschien wil je een bepaalde volgorde. Sommige spullen wil je dicht bij elkaar omdat ze dan klingelen, andere hebben ruimte nodig om de wind
te vangen.
3. Je kunt je basis en je voorwerpen eventueel bewerken door ze een kleurtje te geven met verf of stof.
4. Tevreden? Knoop je materialen vast aan het lint of touw.
5. Maak het lint met voorwerpen vast aan je basisvorm.
6. Maak aan de basisvorm een ophangbevestiging van touw of ijzerdraad. Hang je mobile in de wind en probeer het eens uit!
Wat hoor je?
De kunstenaars van Ik vergeet je niet wensen je veel plezier en succes!

Wil je graag meer voorbeelden zien? Bezoek dan onze website voor meer foto’s en het leuke voorbeeld filmpje van onze kunstenaars Diana en Marijke www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet.

Let op

Heb je je nog niet aangemeld bij CultuurCompaan, maar doe je wel mee aan de opdrachten, geef je dan alsnog op! Voor opdracht 9 heb je namelijk een extra Ik vergeet je niet-tasje van ons nodig. Wanneer we je gegevens hebben, zorgen de kunstenaars ervoor dat je een tasje in je brievenbus krijgt. Mail je naam en adres naar info@cultuurcompaan.nl (of laat iemand anders
dit doen). Je kunt ook (op werkdagen) bellen of een Whatsapp-bericht sturen om je gegevens door te geven: 06 – 30 11 84 08.
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