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Beste leerkracht,
Voor u liggen uitgewerkte kunstlessen gemaakt door lokale kunstenaars van
Curaçao. Het eiland is rijk aan creatievelingen, kunstenaars en bijzondere personen
die zich bezig houden met verschillende vormen van kunst.
Het uitgangspunt van dit lespakket is om leerlingen en u als leerkracht te inspireren
om aan de slag te gaan met de verschillende kunstvormen die er bestaan. Elke
kunstenaar in dit lespakket heeft een eigen discipline waar een les omheen is
gemaakt. Het doel is om met makkelijk te verkrijgen materialen, zonder al te veel

Deze kunstlessen
worden mede
mogelijk
gemaakt door

voorbereiding en met lage kosten toch leuke en inspirerende kunstlessen in de klas
te kunnen aanbieden.
Open-ended

Het Children's Museum Curaçao ondersteunt het concept van open-ended leren.
Het betekent dat er geen vaste uitkomst is. Kinderen gebruiken hun fantasie om zelf
iets te creëren. Er is geen foute uitkomst van deze lessen. Alles is goed en komt voort
vanuit het kind zelf.
Vaardigheden

Tijdens de kunstlessen ontwikkelen leerlingen verschillende vaardigheden:
Creativiteit
Ruimtelijke oriëntatie
Motoriek
Probleemoplossend vermogen
Sociale vaardigheden
Zelfvertrouwen
Plezier

Avantia
Damberg

Beoordelen

Kunst gemaakt door kinderen is lastig te beoordelen. Er is geen goed of fout. Kijk
daarom niet alleen naar het eindproduct, maar vooral naar het proces hiernaartoe.
Let bijvoorbeeld op creativiteit, initiatief nemen, inzet en samenwerking.
Dit lespakket had niet tot stand kunnen komen zonder hulp van velen om ons heen,
waaronder: Fonds21, Fonds voor Cultuurparticipatie, Avantia Damberg (projectleider)
en alle kunstenaars die hun ideeën en expertise hebben ingezet: David Paulus,
Johana Franco Zapata, Marcel van Duijneveldt, Giovani Zanolino, Tirzo Martha,
Sander van Beusekom, David Bade en Annemieke Dicke. Masha masha danki!
Ik wens u en uw klas enorm veel plezier met deze kunstlessen!
Wilt u de resultaten van deze kunstlessen met ons delen?
Graag! Dat kan via onze Facebook en Instagram page:
Children's Museum Curaçao.
Esther de Sola-Pijl
Directrice Children’s Museum Curaçao
director@childrensmuseumcuracao.org

Alle
kunstenaars

Ontwerp je eigen kledingstuk
Les van David Paulus | Modeontwerper
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 4
4 lessen
Les 1: foto's tijdlijnen (pagina 6) - oude tijdschriften - scharen - lijm - A4 of A3 papier.
Les 2: modeltekeningen (pagina 7 en 8).
Les 3: materialen die kinderen zelf hebben meegenomen (inclusief vuilniszak of oud tshirt) - eventueel extra materialen - textiellijm - plakband - evt. stickers of etiketten.

Voorbereiding
Materialen verzamelen
Foto's tijdlijnen printen of digitaal zetten
Modeltekeningen printen voor elk kind
Les 1 - Kennismaking en moodboard maken - 30 minuten
Laat de tijdlijnen zien van mode van 1900 tot en met vandaag (pagina 6). Bespreek met de leerlingen wat
ze zien. Wat zijn de verschillen of overeenkomsten tussen de kleding? Laat de leerlingen raden uit welke
tijd de kleding is.

Geef de leerlingen oude tijdschriften of modebladen waarin ze
mogen knippen. Laat ze hierin bladeren. Alles wat hen inspireert
mogen ze uitknippen. Dit plakken ze op A4 papier (of A3, de
kinderen kunnen dan veel meer ideeën verzamelen, wel kost het
iets meer tijd). Ze hebben nu een moodboard gemaakt.
Je kan deze lessen ook aan een thema koppelen, bijvoorbeeld
het thema ster, water, cartoons, de zee, de hemel of lucht, een
dier, etc.

Les 2 - Schetsen maken en materialen zoeken - 45 minuten
De leerlingen gaan nu aan de hand van hun moodboard schetsen maken voor hun eigen kledingstuk. Deel
de modeltekeningen (pagina 7 en 8) uit. Leg kort uit wat schetsen is: Schetsen is je eerste idee vlug tekenen.
Dit hoeft niet netjes of met veel details te zijn. Ook hoeven ze dit niet in te kleuren. Laat de leerlingen
ongeveer 3 schetsen maken.

Hierna kiezen de leerlingen één van hun schetsen die ze verder willen uitwerken. De basis van het
kledingstuk wordt een vuilniszak of een oud t-shirt. Laat de leerlingen zelf bedenken welke materialen ze
kunnen gebruiken voor op hun kledingstuk. Voorbeelden zijn: plastic dopjes, wc-rollen, bladeren, bloemen,
tandenstokers, knijpers, luciferdoosjes, gerecycled materiaal (dit is een leuke combinatie van milieu en
mode). De leerlingen verzamelen materialen (dus ook een vuilniszak of oud t-shirt) voor de volgende les. Je
kan zelf ook voor een aantal materialen zorgen.
Les 3 - Kledingstuk in elkaar zetten - 45 minuten
Wanneer een leerling een vuilniszak heeft meegenomen, knippen ze deze volgens de afbeelding op de
volgende pagina. De leerlingen gaan nu hun kledingstuk in elkaar zetten, aan de hand van de schets van
de vorige les. Hieronder staan instructies.
Vuilniszak:
Gebruik plakband of tape (géén afplaktape)
om de materialen op de vuilniszak te
bevestigen (ook te gebruiken: stickets,
letterstickers, etiketten)
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T-shirt:
Gebruik textiellijm (of in hogere groepen
naald en draad) om de objecten op het t-shirt
te bevestigen.

Les 4 - Presenteren
Laat de leerlingen hun kledingstukken aan elkaar
presenteren. Dit is leuk in de vorm van een mini-modeshow in
de les. De leerlingen moeten aan elkaar vertellen hoe hun
creatie tot stand is gekomen.
Ouders of andere leerlingen kunnen uitgenodigd worden, of
de creaties kunnen worden tentoongesteld tijdens een
ouderavond.

Over de kunstenaar

Variaties en verdieping
Accessoires maken
De kinderen kunnen nog een accessoires maken van dezelfde
verzamelde materialen. De kinderen zijn dan bezig met
styling':
Buik accessoires: riem
Pols accessoires: armband
Been accessoires: voetband, schoen
Hoofd accessoires: hoed, pet
Nek accessoires: ketting
Oor accessoires: oorbel
Borst accessoires: broche
Hand accessoires: tas

Je kan zelf bepalen of je de
leerlingen laat kiezen wat ze
willen maken of dat ze
allemaal hetzelfde accessoire
maken. De kinderen kunnen
dan weer schetsen maken.

Ze kunnen inenten
op de specifieke style
van Curaçao: mara
lensu (Punta di Skalo
etc), zo kan de docent
er een beetje over
vertellen.

David Paulus (1986), geboren en
getogen op Curaçao, is een
autodidactische en zelfredzame
opkomende modeontwerper. David
Paulus onderscheidt zich met zijn
visie van andere jonge ontwerpers.
David maakt 'Art Couture' en past
daarmee niet meer in de reguliere
modewereld.
"Mijn creaties zijn geïnspireerd door
en gebaseerd op mijn liefde voor
kunst. Mijn shows zijn daarom meer
een theaterstuk dan een klassieke
catwalk presentatie en altijd
gebaseerd op een thema.
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Abstract schilderen
Les van Johanna Franco Zapata | Beeldend kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Groep 3 t/m 6
1 les van ongeveer 45 minuten
Voorwerpen van de leerlingen, A4-papier om op te schilderen, liniaal, verschillende
kleuren verf met palletbordjes, kwasten, waterbakjes met water.

Voorbereiding
Vraag de leerlingen een voorwerp mee te nemen van thuis dat hen geliefd is. Denk bijvoorbeeld aan
een knuffel, speelgoed of iets uit hun kamer.
Materialen verzamelen
Stap 1 - Het object
Ga naar buiten. De leerlingen nemen hun voorwerp, een A4-tje, een potlood, een gum en eventueel een
liniaal mee. Laat de leerlingen een horizontale lijn trekken op een A4-tje. Hierna zetten
ze het voorwerp in de zon. Trek de schaduwen van het voorwerp
over op hetzelfde papier. Gum stukken van de horizonlijn als
het in de overgetrokken schaduwen valt. Vul de open ruimtes
op het blaadje met lijnen op verschillende plekken.
Stap 2 - Vlakken verven
Ga terug naar binnen en kleur de vlakken in met verschillende
kleuren verf. Het kleurgebruik is vrij om in te vullen.

Over de kunstenaar

Johanna Franco Zapata: Het werk moet wel altijd abstract zijn.
Omdat we elke dag veel informatie verwerken, gaan we vanuit
de surplus van onze onderbewuste die vaste vormen geven. We
abstraheren de realiteit.

Variaties en verdieping
In plaats van een lievelingsvoorwerp, kunnen de leerlingen ook
een afbeelding kiezen van bijvoorbeeld een dier. Print deze
afbeelding, leg het onder het A4-tje en houd het tegen het raam.
Trek de schaduwen over en vul de open ruimten van het blaadje
met lijnen op verschillende plekken op het papier. Laat de
leerlingen deze vlakken vullen met verschillende kleuren verf.

Johanna Franco Zapata is geboren in
1985 in Cali, Colombia en opgegroeid
op Curaçao. In 2007 voltooide ze de
vooropleiding voor beeldende kunst
aan Instituto Buena Bista (IBB),
Curaçao. Van toen tot 2012 studeerde
ze Fine Arts aan de Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam. Na het
afronden van haar studie keerde
Zapata terug naar Curaçao, waar ze
momenteel woont en werkt.
Contrasten in het leven fascineren
haar. De ironie in het leven is net als
licht en schaduwen die ook
contrasten zijn. Contrasten is haar
lievelingsmanier om naar het leven te
kijken en dit weerspiegelt in haar
werk. Ze gelooft niet echt in toeval,
onbewuste impulsen zet zij om in
kleur en vorm die terugkomen in haar
huidige werk.
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Surrealistisch schilderen
Les van Marcel van Duijneveldt | Beeldend kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 5
2 lessen
A3-vellen, verf (donkerblauw, lichtblauw en wit sowieso, verder zelf kiezen),
palletbordjes, kwasten, waterbakjes met water, lamp of de zon, materiaal van buiten
(takjes, wortels)

Voorbereiding
Materialen verzamelen
Les 1 - De achtergrond - 30 minuten
Deel de A3-vellen uit aan de leerlingen. Laat ze hierop een lage
horizontale lijn tekenen, zoals op de afbeelding hiernaast. Dit is de
grondlijn. Het is belangrijk dat deze redelijk laag zit, zodat er nog
veel lucht is.

De leerlingen schilderen de lucht eerst donkerblauw, Hierna kiezen
ze een kleur voor de grond (grondkleur) en schilderen deze. Nu de
donkerblauwe lucht een beetje is opgedroogd, gaan ze er met
lichtblauw eroverheen.

Les 2 - Wolk schilderen - 50 minuten
De leerlingen nemen hun favoriete vrucht in gedachten. Dit wordt de
vorm van de wolk. Ze schilderen deze wolk ietsje boven de horizontale
lijn. De wolk moet zwaar lijken, alsof je hem moet vastketenen.

Leg de leerlingen uit hoe je
schaduw kan creëren. Waar
komt het licht vandaag?
Aan de andere kant van
het licht is de schaduw.
Het schilderen van de
schaduw moet ''nat in nat':
eerst de lichte tint van de wolk
schilderen, dan de donkere tint
van de wolk en daarna met water
daar tussenin. Tussendoor kunnen ze de kwast
schoonmaken, om met een schone kwast de overgang te maken.
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Techniektip

Techniektip

Om een luchtig effect te
krijgen voor het schilderen
van de wolk kunnen de
leerlingen met de kwasten
deppen in plaats van
wrijven.

Schilder een kalebas wit
en zet het onder een
lamp of buiten in de zon.
Dan zie je hoe het licht
valt en waar de schaduw
te schilderen.

Naar buiten! Ga naar buiten en laat de leerlingen wortels en takken observeren. Hierna ga je weer terug
naar je tekening. De wolk die de leerlingen hebben geschilderd ziet er zwaar uit, alsof hij moet worden
vastgeketend. Laat de leerlingen hun fantasie gebruiken, om wortels en takken te schilderen om de
wolk omhoog te houden.

Leerelementen in deze les
De leerling leert over:

Perspectief: vooral atmosferisch perspectief, dus
een beetje wazig en licht is ver af
Fantasie ontwikkelen
Zoeken buiten naar objecten in de natuur. Het
aanraken, tasten, dus de tastzin en waarneming
stimuleren
Schaduwtechniek, en het vormgeven van massa

Over de kunstenaar

Marcel van Duijneveldt, geboren in
Den Haag, studeerde kunst in
Leeuwarden. Een bezoek aan het
eiland Curaçao in 2000 veranderde
zijn wereld. Het inspireerde de
kunstenaar zoveel dat hij besloot om
een jaar later naar Curaçao te
verhuizen. Hij werkt daar sindsdien en
is niet van plan om te vertrekken.
Als je naar doeken kijkt met wolken
van Van Duijneveldt, dan zijn lucht en
eindeloze ruimte de eerste die je
treffen; de afstand is oneindig. Marcel
van Duijneveldt is een surrealist
geïnspireerd door de natuur, met
name wolken, hij vertaalt zijn
omgeving in een surrealistische
wereld. Bovendien speelt hij met het
perspectief.
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Collage maken
Les van Giovani Zanolino | Kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 3
2 lessen
Les 1: A3-vellen, kranten, verschillende kleuren verf met palletbordjes, kwasten,
waterbakjes met water.
Les 2: tijdschriften, scharen, lijm, stiften, kleurpotloden.

Voorbereiding:
Materialen verzamelen
Les 1 - Achtergrond maken - 20 minuten
In deze les worden de achtergronden voor de collage gemaakt. Deel de A3-vellen uit aan de leerlingen. Laat
ze dit vel in één kleur verven. Hierna nemen ze een vel krantenpapier. Dit proppen ze op en vouwen ze weer
uit. Laat ze dit vel in willekeurige, meerdere kleuren verven. Druk deze kleuren vervolgens tegen het geverfde
A3-vel aan. Er kan meerdere malen gedrukt worden, tot er een kleurrijke achtergrond bestaat. Laat dit goed
drogen voor de volgende les.

Les 2 - Collage maken - 30 minuten
Er zijn meerdere opties voor het maken van de collage. Lees hieronder:
Optie 1
Kies ongeveer 8 plaatjes van
verschillende formaten uit de
tijdschriften en knip ze uit.

Optie 2
Kies één of een paar grotere
plaatjes uit de tijdschriften en
knip ze uit.

Optie 3
Teken één groot figuur in het
midden van het vel. Vul deze met
plaatjes uit de tijdschriften.

Combineer en plak de plaatjes
hoe je dat mooi vind. Het is een
puzzel waarbij je de stukjes zelf
mag uitkiezen.

Het grote plaatje wordt het
hoofdfiguur van je kunstwerk.
Deze plak je op je achtergrond.

De plaatjes hoeven er niet
precies in te passen, dus maak je
geen zorgen als er gedeeltes
uitsteken.

Probeer die stukjes te verbinden
tot ze één groot geheel vormen.

Zoek andere plaatjes om erbij te
plakken.

Tips voor de plaatjes
Je kan plaatjes uitkiezen
gebaseerd op een onderwerp,
zoals dieren, gebouwen of
natuurlandschappen. Maar je kan
ze ook kiezen gebaseerd op kleur
en compositie. Het leuke is om
verschillende kleuren en
onderwerpen samen te brengen
tot een geheel.
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Als de leerlingen de collage op de achtergrond
hebben geplakt, kunnen ze hem nog afmaken door
erop te schilderen of tekenen (pen/potlood/crayola). Zo
kunnen ze bepaalde lijnen bijwerken en de vormen
sterker aangeven.

Over de kunstenaar

Laat ze zelf kiezen wat ze erbij plakken, schilderen en
of/tekenen. Ook mogen ze zelf bepalen wanneer het
werk af is.

Giovani Zanolino is geboren in
Perigueux, Frankrijk, op 7 juni 1986 en
opgegroeid op Curaçao. Zijn vader is
een Frans-Italiaanse kunstenaar,
Philippe Zanolino en zijn moeder,
Elvia Moenir-alam, is van IndischPerzische Surinaamse afkomst.
Geassocieerd met Europa, Azië, Afrika
en de Amerika's, heeft hij genoten
van een opvoeding rijk met invloeden.
De ontelbare invloeden die
culmineren in de volken: dit is het
Caribisch gebied.
Zanolino: "Mijn kunst komt voort uit
deze mix en de zoektocht om te
begrijpen waar we vandaan komen
en wie we zijn. Het is een weergave
van tegenstellingen die proberen
evenwicht te vinden in kleur,
compositie en vorm. Het is het
samenbrengen van veel verschillende
culturen en kunstvormen tot diverse,
kleurrijke uitingen."
Met alle informatie die voor ons
beschikbaar is, zijn wij vrij om onszelf
naar een bewustzijnsstaat te
verheffen in plaats van naar één van
onwetendheid. Streef ernaar om
gelukkig te zijn en om in harmonie te
leven met je omgeving.
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Assemblage maken
Les van Tirzo Martha | Kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 4
1 les van ongeveer 50 minuten
Meegebrachte voorwerpen, materialen om voorwerpen aan elkaar te verbinden
(schroeven of spijkers, een lijmpistool, plakband, touw, elastiekjes

Voorbereiding
Laat de leerlingen een voorwerp meenemen van huis waar ze
iets mee kunnen maken. Bijvoorbeeld een kapotte calculator,
of een pet.

Eisen voor de objecten:
Het moet niet zwaar zijn
Het moet buigzaam zijn
Het moet niet gevaarlijk zijn zoals
glas of andere scherpe voorwerpen.
Het moet het kind's eigen keuze zijn
Voorbeelden: een stuk lego, speelgoed,
een puzzelstukje of een veertje

Het is mogelijk om deze
oefening eerst zelf te
maken en te bespreken
met Tirzo Martha voor zijn
feedback. Hiervoor kun je
een foto maken en mailen
naar:
tirzo@tirzomartha.com

Stap 1 - Groepjes maken
Verdeel de klas in groepen van 4 à 5 leerlingen. Laat de leerlingen bij elkaar aan tafel zitten. Vervolgens
plaatst iedere leerling zijn of haar meegebrachte voorwerpen op tafel op een rij.

Stap 2 - Verhaal bedenken
De leerlingen gaan samen een verhaal bedenken
waarin alle voorwerpen voorkomen. Eén leerling
begint. Hij/zij zet de voorwerpen in een bepaalde
volgorde. Daarna verzint hij/zij het eerste stuk van
het verhaaltje waarin het eerste voorwerp
voorkomt. Daarna komt de volgende leerling aan
de beurt, hij verzint het volgende stukje waarin
het volgende voorwerp voorkomt. Zo gaat het
verder tot alle leerlingen en dus ook alle
voorwerpen aan de beurt zijn geweest.
De leerlingen mogen elkaar aanvullen. Het
verhaal mag alleen niet vastgelegd worden. De
leerlingen moeten dus goed op elkaar letten en
op elkaar inspelen.
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Stap 3 - Voorwerpen verbinden
Nadat het verhaal verteld is, gaan de leerlingen in die
volgorde de objecten aan elkaar plakken, dit noemen
we het assemblage. Dit kan op verschillende manieren,
je kan ze:
aan elkaar schroeven, maar hierbij is hulp van een
leerkracht nodig
met een lijmpistool plakken (kijk naar je eigen groep
of ze dit zelfstandig kunnen of met hulp)
met elastiekjes aan elkaar binden
met plakband plakken

Over de kunstenaar

Andere manieren kunnen ook, zolang de voorwerpen
maar aan elkaar worden bevestigd.

Stap 4 - Presentatie voorbereiden
Elk groepje gaat kiezen hoe hun assemblage
gepresenteerd wordt. Wordt het opgehangen? Ligt het
op zijn zij? Is het aan de muur? Hangt het aan een
draadje aan het plafond? Ze overleggen tot ze de
beste manier hebben gevonden.

Tirzo Martha is een beeldende
kunstenaars en mede oprichter van
het IBB (Instituto Buena Bista
Curacao Center for Contemporary Art)
een vooropleiding voor jong talent op
het gebied van beeldende en
toegepaste kunst.

Stap 5 - Presenteren
Nadat de voorwerpen zijn bevestigd aan elkaar en
bepaald is hoe het staat, ligt of hangt presenteren de
groepjes één voor één het verhaal aan de rest van de
klas. Het verhaal kan veranderd zijn, dat is niet erg.

Als een sociaal en politiek
geëngageerde kunstenaar is hij altijd
bezig met het visualiseren van de
herkenbare situaties die zich afspelen
in onze gemeenschap. Hiermee
probeert hij bij te dragen aan nieuwe
ontwikkelingen en denkwijzen die
voor ontwikkeling en groei kunnen
zorgen voor Curaçao en het bredere
Caribisch gebied.

Tirzo Martha: Als een kind de
leiding neemt, laat hem of haar
zijn gang gaan. Het is dat de
andere kinderen het toestaan.
Misschien kan het kind die de
leiding neemt goed praten en
geeft hij of zij structuur. Het is zo
goed te zien hoe de
verschillende kwaliteiten in de
groep naar voren komen.
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Striptekenen
Les van Sander van Beusekom | Kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 3
1 les van ongeveer 50 minuten
Potlood of pen - een storyboard op A4tje (pagina 17) - een strip template (pagina 18) stiften of kleurpotloden.

Voorbereiding
Materialen verzamelen
Storyboards en strip templates printen (pagina 17 en 18)
Stap 1 - Personage bedenken
De leerlingen gaan in deze les een eigen stripverhaal maken. Ze begin met het verzinnen van een
personage (een figuurtje of een persoontje). Het mag een superhero zijn, maar het kan ook een cornflake
zijn. Je kan kinderen laten overleggen. Zorg er wel voor dat iedereen een eigen personage bedenkt.
Stap 2 - Strip voorbereiden
Als de leerlingen een personage hebben bedacht, gaan ze een kort verhaal verzinnen. Wat gebeurt er met
het personage? Ze vullen het storyboard (pagina 17) in als hulpmiddel. Een storyboard laat de volgorde zien
van wat er gebeurt. Wordt het personage verliefd? Dan zie je bijvoorbeeld hartjes in de ogen om dat te laten
zien. Zorg ervoor dat de kinderen het eerste storyboard niet te gedetailleerd maken. Dit is de eerste versie
waar ze nog veel in kunnen gummen en aanpassen.

In het storyboard verzinnen ze:
- een titel
- een intro
- wat er gebeurd, de acties
- het einde
Stap 3 - Strip uitwerken
Wanneer de leerlingen tevreden zijn met hun eerste versie,
maken ze de strip in het strip template (pagina 18). Nu mogen
ze kleurpotloden/stiften gebruiken om het netjes te maken.

Een hele kort strip kan zelfs maar drie hokjes bevatten: introductie, één actie, en het einde. Maar dit is nog
moeilijker dan je denkt! Vergeet niet: er komt altijd iets leuks uit!

Over de kunstenaar
Sander van Beusekom (Curaçao, 1978) heeft zijn opleiding
Graphic Design genoten in Rotterdam en heeft zijn eigen
grafisch ontwerpstudio Blend Creative Imaging in Scharloo
Abou, waar hij illustreert, graphic design opdrachten
uitvoert, aan filmproductie doet en tegenwoordig ook
muurschilderingen maakt.
De laatste twee doet hij samen met zijn zus Nicole van
Beusekom, Street Art Skalo. Ze voeren verschillende
projecten uit voor de wijk Scharloo abou/Fleur de Marie,
samen met de bewoners en instanties uit de buurt. Hun
project met kinderen heet What's Your Story?!
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Schilderen á la David Bade
Les van David Bade | Kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 5
3 lessen
Les 1: A4-vellen - potloden - voorwerpen die de leerlingen buiten vinden
Les 2: A3-vellen - potloden
Les 3: A3-vellen - verf met palletbordjes - kwasten - waterbakjes met water.

Voorbereiding
Materialen verzamelen
Les 1 - Schetsen maken - 45 minuten
Neem de leerlingen mee naar buiten voor een kleine wandeling. Iedereen gaat iets zoeken. Ze mogen
alles pakken, want ze pakken met hun ogen. Het hoeft niet mooi te zijn of schoonheid te hebben. Laat
leerlingen aan elkaar (in tweetallen of kleine groepjes) vertellen wat ze hebben gevonden en wat zij zien.

Laat de leerlingen het voorwerp dat ze hebben gevonden natekenen.
Dit kan ter plekken of in het klaslokaal. Gummen, een liniaal gebruiken
of overtrekken is niet toegestaan! Je kan van te voren ook voorbeelden van schetsen of foute tekeningen
laten zien. Kinderen zijn snel geneigd om te zeggen dat het 'fout' is of 'mislukt', maar ze moeten leren dat
dit ook goed is. Ze gaan dus eigenlijk schetsen.

Een voorbeeld is als je in een restaurant eten krijgt. Het eten is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Voordat jij het kreeg is hier een snijplank met al het eten aan vooraf gegaan. Alles is eerst
gesneden, gewassen, etc. Hetzelfde geldt voor een schilderij. Je maakt eerst heel veel foute schetsen, en
dat is goed.

Daag de leerlingen uit om te experimenteren met hoe ze het voorwerp neer gaan zetten. Zet je het schuin
neer? Hangt het? Ligt het?

Bewaar de voorwerpen voor de volgende les!

David Bade:
Jouw manier van kijken is
heel uniek, want je ziet iets
anders dan een ander
kind, ook al ben je in
dezelfde omgeving.
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Les 2 - Verhaal tekenen - 45 minuten
In deze les gaan de leerlingen hun fantasie
toevoegen. Laat ze een verhaal maken bij het
voorwerp. Dit verhaal gaan ze met potlood tekenen
op een A3-vel. Niet inkleuren!

Over de kunstenaar

Dus het begin is de waarneming, de observatie,
maar nu met hun fantasie mogen ze een hele
nieuwe werkelijkheid maken. Het mag poetisch zijn,
abstract, of een echt verhaal.

Aan het einde van deze les vertellen de leerlingen
hun verhalen aan elkaar. Dit kan in tweetallen,
groepjes of met de hele klas.
David Benjamin Bade (Willemstad
(Curaçao), 20 maart 1970) is een
Nederlandse beeldhouwer,
installatiekunstenaar, schilderen
tekenaar.
Bade studeerde van 1987 tot 1991 aan
de lerarenopleiding (handvaardigheid
en tekenen) van de Hogeschool
Holland in Diemen en bezocht
aansluitend tot 1993 Ateliers '63 in
Haarlem.
Bade kreeg in 1993 de prestigieuze
Prix de Rome en in 2010 won hij de
Sikkens Prize, een onregelmatig
toegekende prijs van de Sikkens
Foundation. Hij heeft hier op Curaçao
samen met Tirzo Martha het Instituto
Buena Bista (IBB), een vooropleiding
voor middelbare scholieren die een
kunstacademie willen volgen in
Nederland.

Les 3 - Tekening naschilderen - 30 minuten
Dezelfde tekeningen uit les 2 worden nu geschilderd op een nieuw A3-vel.

Het is géén potloodtekening meer. Het gaat er nu om dat de leerlingen niet inkleuren. Ze maken de
tekening uit les 2 in één keer na met verf. Het schilderen, kleurgebruik, penseelstreek etc, daar is de
leerling helemaal vrij in.
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Kleien in de klas
Les van Annemieke Dicke | Kunstenaar
Groep:
Tijd:
Materialen:

Vanaf groep 3
1 les van ongeveer 50 minuten
- Een brood klei ( 10 Kilo) per 10 kids
- Satéstokjes, lolliestokjes, ijzerdraad / Nylon (om mee te snijden)
- Water
- Houten tafels werken het lekkerst. Plastic plakt aan de klei. Alles is na het kleien
prima schoon te maken met een natte doek.
- Klei is vergelijkbaar met aarde. Dus we gooien het vuile water in de tuin en niet in de
wasbak

Voorbereiding:
Optie A: je gebruikt modelklei in speelgoedwinkels of art supply winkels. Dan hoef je het werkje niet af te
bakken maar kun je het gewoon laten drogen.
Optie B: je gebruikt een brood klei. Deze moet worden afgebakken nadat het een week is gedroogd. Als de
school een oven heeft kan deze worden gebruikt. Het bakken duurt ongeveer 1 dag. De oven stookt
ongeveer tussen 8 en 10 uur tot een temperatuur van 1050 Graden celcius . Daarna heeft de oven nog 12 uur
nodig om af te koelen voordat hij open mag. Of je kunt het buiten de school laten bakken.
Optie C: In plaats van klei maakt men papier maché klei. Hiervoor is er een youtube filmpje met het recept
te zien: https://www.youtube.com/watch?v=1YQ6eUqcEh8&feature=youtu.be. Voor papier maché zijn nodig
een grote kom, lepels, een handmixer, plastic bekers, Elmers transparante lijm of witte lijm, joint compound
voor gipsplaten, (Kooyman verkoopt dit, maar enige merk dat niet werkt is het merk DAP) ,meel, twee
eetlepels baby olie en een rol wc papier (zie youtube filmpje).
Aan de slag!
Stap 1
Eerst moet de klei gekneed worden, daar wordt het smeuïger van en wordt eventuele lucht in de kei mee
weggekneedt. Laat de leerlingen met twee handen een oliebol van de klei vormen. Het makkelijkste is om
het steeds in je hand te draaien totdat je een bol krijgt.
Stap 2
Leerlingen steken nu hun duim in de klei. Ze houden de bol in de ene hand en gebruiken hun andere hand
om een kommetje te vormen. Op deze manier ontstaat er een potje. Je kunt het potje ook omdraaien en
vervormen tot iets wat jij wilt maken.
Stap 3
Nu kunnen de leerlingen het potje versieren door er figuren in te kerven met bijvoorbeeld satéstokjes, of
lolliestokjes. Of ze kunnen er dingen opplakken en water als lijm gebruiken.

Over de kunstenaar
Annemieke Dicke werd in 1967 in Nederland geboren, maar verhuist als baby al naar Curacao. Ze
groeit op in Curaçao met potloden en penselen in de hand en begint de wereld om haar heen te
tekenen en schilderen. Op 14-jarige leeftijd wil ze haar horizon verbreden en verhuist naar Nederland.
Ze gaat naar het Constantijn Huygens Instituut voor de Kunsten en studeert later af als illustrator aan
de AKI Academie voor Kunst en Vormgeving.
In 1993 gaat Annemieke terug naar Curaçao en wordt opnieuw geïnspireerd door het eiland. Als
illustrator gebruikt ze de kunst van het vertellen in al haar werk, maar begint ze te experimenteren
met allerlei verschillende stijlen, technieken en materialen. Haar kunst is voornamelijk autobiografisch
en ze vindt inspiratie in de moeilijkere periodes van haar leven. Ze streeft er naar een ruimte met een
object te vullen, of het nu om eensculptuur van brons of keramiek gaat of om schilderijen op canvas of
op meer onconventionele oppervlakken.
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