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KEUKENKUNST
LANDSCHAP MET GEKLEURDE PASTA EN RIJST (2+)
Nodig: minimaal 1 kilo ongekookte witte rijst of ongekookte pasta in verschillende vormen, voedingskleurstof, witte azijn, plastic zakjes of bakjes met deksel, kranten of dienblad, grote (plastic) bak
Vraag een volwassene je te helpen met het kleuren van de rijst of pasta.
Voor de rijst: combineer 5 kopjes rijst met 3 eetlepels witte azijn en een paar
druppels kleurstof. Doe dit in het plastic zakje of in het bakje met deksel.
Schudden totdat de kleur op alle rijst zit. Je kan dit herhalen met andere kleuren, zodat je verschillende kleuren rijst hebt. Laat het een dag drogen op een
krant of dienblad.
Voor de pasta: combineer de ongekookte pasta met twee theelepels azijn en
een paar druppels voedingskleurstof. Schudden totdat alle pasta een kleurtje
heeft. Je kan dit herhalen met andere kleuren, zodat je verschillende kleuren
pasta hebt. Laat het een dag drogen op een krant of dienblad.
Als de pasta of rijst droog is kan je het in een grote plastic bak gooien (maak
een rij per kleur) of per kleur in andere bakjes. Maak nu je eigen wereld met
de gekleurde pasta of rijst. Kan je een strand maken waar je Barbies kunnen
zonnen? Of een ruig berglandschap voor je Lego? Kan je jouw plastic dieren
verstoppen in een berg rijst? Of rijg je liever met de pasta de langste ketting
van de wereld?

MAAK HET FANTASIEDIER AF (4+)
EEN DOE-OPDRACHT VAN MUSEUM BEELDEN

BOUWEN MET PLASTIC FLESSEN (3+)
Nodig: plastic flessen en bakjes, lijm/tape/touw om mee te bouwen

AAN ZEE
Op dit papier is een zelfbedacht wezen verstopt.
Tover jij het met jouw fantasie tevoorschijn?
Kan jij het fantasiedier verder afmaken met
gevonden materialen? Print de illustratie
(debetovering.nl/fantasiedier) of trek over op
een vel papier.

Het is niet goed als plastic in de natuur terecht komt. Wist je dat er een heel
eiland in de zee drijft dat bestaat uit plastic afval?! Daarom is het belangrijk
om spullen van plastic te recyclen als je het weggooit. Dit kan je zelf ook
doen. Je kan super coole bouwwerken maken van plastic flessen! Verzamel
thuis al het plastic afval, zoals flessen, bakjes, alles wat een beetje stevig is.
Bouw hier hoge torens van of de sky line van een stad, wat kan je nog meer
maken van dit plastic als je jouw fantasie gebruikt?

Nodig: Gevonden voorwerpen, lijm of plakband,
draad, schaar
• Ga op zoek naar verschillende materialen in
en rond je huis: stukjes papier, luciferdoosjes,
draad, prikkers, dopjes, knopen, kurken, wasknijpers, elastiekjes, stenen, takjes, bladeren,
veren, enzovoort. Verzamel zoveel mogelijk
spullen.
• Bedenk wat voor soort lijf je voor het fantasiedier wilt maken, bijvoorbeeld een beest dat
kan vliegen, of heel veel poten heeft, of een
dier met een zachte vacht. Laat je inspireren
door je gevonden voorwerpen.
• Creëer je eigen dier: stapel, bind of plak je
materialen aan elkaar. Knip of scheur vormen
uit. Gebruik je fantasie!
• Bedenk een leuke naam voor je fantasiedier.
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ZELF INKT MAKEN KAN NATUURLIJK OOK! (8+)
GA DAARVOOR NAAR WWW.DEBETOVERING.NL/INKT
EN LEES HOE JE ZELF INKT MAAKT IN DE DOE-OPDRACHT
VAN DE GRAFISCHE WERKPLAATS

JIJ EN DE ANDER
BEN JIJ EEN HELD OP SOKKEN OF EEN HELD
OP EEN SOKKEL? (4+)
EEN DOE-OPDRACHT VAN LA CRUZ EN HELWEG
Visualiseer jezelf als held. Wat is een held eigenlijk en wat
voor soort held ben jij dan? Vind het uit!
Trek deze sokkel over uit het programmaboekje op een A4’tje.
Verkleed je zelf als held! Kijk heel trots en maak een foto van
je zelf. Print ’m uit knip ’m op maat en plak ’m op de sokkel!
Of; Maak van je beste vriend of vriendin een foto als held.
Knip uit en zet op dit voetstuk!
Is het gelukt? Dan heb je een heldendaad verricht!

VERTEL JOUW VERHAAL (5+)
Weet je wat cool is aan kunst? Je kan verhalen vertellen zonder
dat je woorden hoeft te gebruiken. Een van de mooiste verhalen
is die van jouw voorgeschiedenis. Misschien komen jouw
ouders niet uit dezelfde stad of land als waar je nu woont?
Misschien heeft niet iedereen in jouw familie dezelfde religie?
Misschien ben je een mix van twee of meer culturen, van verschillende landen of van verschillende provincies? Zijn er uiterlijke overeenkomsten in jouw familie of delen veel van jullie een
zelfde karaktertrek, talent of liefde? Wat maakt jou jóú?! Hoe
kan je die allemaal combineren in jouw kunstwerk? Wat zijn
belangrijke onderdelen uit jouw voorgeschiedenis die je graag
in dit kunstwerk wilt laten zien? Je kan allerlei soorten materiaal voor dit kunstwerk gebruiken! Het gaat er om dat het materialen zijn waarmee jij jouw voorgeschiedenis kan laten zien.

WORDT EEN PERFORMANCEKUNSTENAAR!
(4+)
Ken je de uitspraak: acties zeggen meer dan woorden? Dit
betekent dat je een bepaalde boodschap soms duidelijker kan
overbrengen door iets te doen dan door het te vertellen. Zo
werken performancekunstenaars ook. Zij maken kunstwerken
van dingen die ze doen of uitbeelden. Dit kan door gedrag wat
iedereen doet extra uit te vergroten. Hierdoor kan de
kunstenaar aandacht vragen voor een bepaald
onderwerp wat belangrijk is
voor de kunstenaar, bijvoorbeeld het klimaat of hoe we met
elkaar omgaan. Wat vind jij een onderwerp waar je meer aandacht voor
wilt? Hoe kan jij dit vergroot uitbeelden om hier aandacht voor te vragen? Leg het vast met een foto of
een video, zodat je jouw standpunt
aan anderen kan laten zien.
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FOTOGRAFIE & FILM
VLIEGEND OP DE FOTO (4+)
Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om te vliegen? Hoe
zou dat er uit zien? Met foto’s kan je makkelijk doen lijken of de
werkelijkheid ander is. Volg deze stappen en je laat iedereen
geloven dat je kan vliegen als ze jouw foto’s zien.
Stap 1: verzamel spullen of kostuums die jou het idee kunnen
geven dat je vliegt. Bijvoorbeeld een tafelkleed die je kan
gebruiken als cape die wappert in de wind. Vleugels van
een verkleedkostuum of gebruik twee snijplanken om op
vliegtuig vleugels te lijken. Zoek een bezemsteel wanneer
je als een heks door de lucht wilt vliegen.
Stap 2: zorg dat er een hoge plek is vanaf waar je de foto kan
nemen. Vraag een volwassene om je hierbij te helpen.
Je kan denken aan een ladder, je kan op de schouders
van een volwassene zitten, een balkon, bovenop de eettafel staan. Kortom een plek waar je makkelijk een foto
kan maken van iemand die op de grond ligt.
Stap 3: ga op de grond liggen in een houding alsof je vliegt en
gebruik hierbij de materialen die je hebt verzameld bij
stap 1. Voordat je zelf gaat liggen voor de foto kan je kijken hoe alles eruit ziet vanaf de hoge plek, ligt alles
goed? Klaar om te vliegen? Laat iemand vanaf de hoge
plek een foto van jou nemen in jouw vliegende houding.
Tadaa! Zo zie jij er uit als je vliegt!

EEN GEKKE WERKELIJKHEID (5+)

MAAK EEN MINIFILM (6+)

Foto’s zijn vaak een afspiegeling van de werkelijkheid, maar
door allerlei foto’s samen te knippen en plakken kan je een
nieuwe werkelijkheid maken. Wil je het proberen?

Nodig: stukje karton, 2 draadjes, iets om gaatje in karton te prikken, bijv sateprikker, potloden of stiften
Weet je dat je met jouw eigen tekeningen makkelijk een mini film
kan maken?
Stap 1: neem een stukje karton, het maakt niet zoveel uit hoe
groot het is, als er maar genoeg ruimte voor is om iets
op te tekenen, maar niet groter dan een A5 papiertje.
Stap 2: maak aan de linker- en rechterzijde van het karton op
dezelfde hoogte een gaatje. Knoop door elk gaatje een
draadje.
Stap 3: teken nu op een kant een landschap, kamer, skyline of
wat voor soort omgeving jij nodig hebt voor jouw film.
Stap 4: draai het karton om maak nog een tekening van de
hoofdpersoon in jouw film. Zorg wel dat de tekening
ondersteboven is, ten opzichte van je eerste tekening.
Laat jij jouw hoofdpersoon springen? Rennen? Dansen?
Stap 5: als je klaar bent met tekenen pak je de twee draadjes
vast en draai je ze tussen je vingers. Het karton gaat nu
draaien en als het goed is zie je jouw hoofdpersoon in
actie in jouw eigen film!

Nodig: kranten of tijdschriften, lijm, een leeg vel papier, schaar
Stap 1: vind foto’s in kranten of tijdschriften. Je kan foto’s van
mensen, dieren, maar ook van landschappen en huizen
gebruiken.
Stap 2: knip de figuren, mensen en objecten uit. Bijvoorbeeld:
de neus van een persoon, het dak van een huis, mooie
grote bloemen.
Stap 3: leg de knipsels bij elkaar. Wat voor gekke werkelijkheid kan je hiervan maken? Een huis met een grote
neus? Bloemen waar een theepot uit groeit? Een olifant die aan de waslijn hangt?
Stap 4: pak een leeg vel papier en plak hier met lijm jouw
nieuwe gekke werkelijkheid op.
Kan je er een spannend verhaal
bij verzinnen?

Hier zie je nog een voorbeeld van een minifilm die je kan maken.
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MAAK JE EIGEN GIFJE!

Van iets ouds kun je toffe nieuwe dingen maken.
In het archief van Beeld en Geluid worden veel oude
filmbeelden bewaard, waarvan jij een cool GIFje
kunt maken. Ga snel aan de slag!
- Ga naar denhaag.beeldengeluid.nl/gifje voor de
instructies
- Is je GIFje af? Deel hem dan op social media
met #BenGDH
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Item: Mevrouw Stoffels met een leeuw en een aap in de dierentuin (1929) Gemaakt door Polygoon-Profilti | Beschikbaar
met licentie Publiek domein, No Copyright https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
URL: https://www.openbeelden.nl/media/676299
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Schreeuwen, fluisteren en luisteren;
het kan allemaal door de roeptoeter. Wat wil je
volwassenen om je heen luid en duidelĳk vertellen?
Of fluister naar elkaar met ieder een roeptoeter; wat is de
afstand die je kunt overbruggen? Of luister (stiekem) met je
roeptoeter naar geluiden en gesprekken.

Plak deze pagina op een vel stevig papier, knip, kleur en versier.
Zet de roeptoeter in elkaar en maak je verhaal.
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EEN KAARTJE MAAKT BLIJ
Maak een mooie kaart en stuur die naar iemand die wel een kaartje kan gebruiken.
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Oma,

wat vind je van
mijn Flarf en van
mijn tekeningen?
Zullen we morgen
samen iets leuks
gaan doen?

Mijn flarf

ip-en-plakwerk
anti-poëzie met kn
Het Liegend Konijn.
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in het betoverd rim

Voor oma

dat je er niet
Zijn poëzie maakt
zomaar vanaf komt
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precies...
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g waarvan de zin
Het is een betoverin
vinden is
alleen in onszelf te

*#

xxx
Maak verschillende letters, dat ziet er vrolijk uit!

A CB M

Gebruik de ruimte hieronder als testblaadje voor pennen,
stift, of verf, of iets anders dat je zelf bedenkt.

FLARF JE MEE DEZE HERFST? (8+)
Wist je dat deze brochure en het internet perfect materiaal zijn
voor het maken van een flarfgedicht? Een flarf is een gedicht dat
enkel bestaat uit zoekresultaten.
Stap 1 voor een stift en-pen-en-papier type
Blader door deze brochure.
Onderstreep zinnen, woorden en stukjes die jij grappig,
raar of mooi vindt. Schrijf die, met tussenruimte (witregels), over op een vel papier.
Stap 1 voor een handig-met-computers-type
Voer in Google, of andere zoekmachine, twee zoektermen in. Bijvoorbeeld 'vakantie', of 'andere werelden', of
'ontsnappen'.
Welke zoekresultaten zinnen, woorden en stukjes zinnen
vindt jij grappig, raar of mooi?
Kopieer die naar een leeg tekst document; Word of
Pages.
Stap 2

Knip, plak, hussel en schuif met je teksten.
Let op, je mag niets zelf toevoegen!
Zo maak je je eigen Flarf. Een gedicht!

Stap 3 Tevreden? Bewaar het, deel het met familie en vrienden,
of deel het met de wereld via social media en voeg de
hashtag #debetovering toe.
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Ken jij het Labyrint in Wonderkamers in Kunstmuseum
Den Haag? Het is een spannend doolhof, vol met vreemde
hoeken, doodlopende paadjes en grappige kunstwerken.
Maak zelf een labyrint, door te
tekenen, te plakken en te knippen.
Zorg dat je bij Djimmie uitkomt!

