IK
VERGEET
JE NIET

Een initiatief van CC-educatie in samenwerking met kunstenaar Astrid
Kriesels, gemeente Halderberge en diverse partners uit Bosschenhoofd.
In co-creatie met CultuurCompaan uit Roosendaal.

Opdracht 3 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Vrije Vogels!
Om je niet te vergeten hebben we weer een leuke opdracht voor je. We zijn in de afgelopen periode gedwongen om meer binnen te zijn en buiten op straat is het stiller. De natuur leeft echter volop en vogels
laten zich des te meer horen en zien. Mocht het je nog niet bijzonder zijn opgevallen, ga dan voor deze
opdracht nog eens even naar buiten om echt te luisteren en te kijken naar deze vrolijke gesprekken in de
lucht. Ze geven je vast inspiratie!
Deze week gaan we op karton een vogel tekenen en/of schilderen. Een bonte vogel of een grijze vogel,
een vliegende of een zittende vogel. Laat je fantasie de vrije loop. Alle grote en kleine vrije vogels vormen
straks met elkaar een groot kunstwerk

Wat kun je gebruiken voor deze opdracht?
•
•
•

Karton, potlood en schaar, stiften, restjes stof of papier, oude tijdschriften, niettang, kleurtjes, verf
met penseel en potje water.
Prikker of stanleymes, snijmatje of stuk karton (ter bescherming van tafel bij het snijden).
Papier (wit, gekleurd of uit tijdschrift) of stukjes stof, veertje(s), wol en lijm, om het vogeltje
eventueel te beplakken.

Benodigdheden

Voorbeeld 1

Uitleg in stappen
1. Zoek een stuk karton om je vogel op te tekenen. (formaat is vrij)
2. Teken bijvoorbeeld een zittende of een vliegende vogel, geheel naar eigen smaak.
3. Kleur met stiften, beplak of verf je vogel met wat je maar in huis hebt.
4. Knip of snijd de vogel uit.
5. Kleur de andere kant van de vogel of beplak deze met stukjes papier, veertje(s) en/of stof.
Laat je inspireren door de voorbeelden en eventueel door plaatjes uit boeken/tijdschriften of internet,
maak ze niet exact na. We zijn erg benieuwd naar jouw unieke vogel(s) en hopen straks allemaal verschillende vogeltjes te zien.
Vragen/variaties
Je kunt je vogel ook losser tekenen/schilderen, dus met snelle halen. Dan is het alsof de vogel beweegt,
ook erg leuk om deze creatie te maken!
Als je nog meer uitdaging wilt, kun je je laten inspireren door een bepaalde kunstenaar, of diverse stijlen
zoals expressionisme, surrealisme, pointillisme of abstracte stijl.
Je kunt ook meerdere vogels of één grote vogel maken. -Je kunt de vogel drie-dimensionaal maken door
van papier vleugels te maken en deze dwars door het lijfje van de vogel te steken, na een inkeping te hebben gemaakt zie foto’s hieronder).

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Meer inspiratie

Wil je graag meer inspiratie opdoen, kijk dan eens op onze website www.cc-educatie.nl/ikvergeetjeniet
en bekijk het filmpje van onze kunstenaar Astrid.
Vind je het leuk om jouw creaties te delen met andere deelnemers? Word dan lid van de besloten
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/IkVergeetJeNietBosschenhoofd/
Is je opdracht af? Zet of hang je kunstwerk voor je raam! Aan het eind van de periode komen we alle
werkstukken ophalen om ze te verwerken tot één groot kunstwerk. Volgende week ontvang je weer een
nieuwe opdracht. Veel plezier bij het creëren van jouw eigen vrije vogel(s)!
Groeten,
Anneke en Astrid
*Met dank aan team “Ik vergeet je niet Breda”

Voor vragen over de opdracht bel Astrid Kriesels via 06-83 57 80 44 (dinsdag, woensdag en donderdag
bereikbaar) of bel Anneke Wijn via 06-29 48 36 04.
Voor vragen over corona of je gezondheid neem contact op met Annette Verburgt van Anna voor zorg: 0622 49 64 35 of Danielle de Jong van Groenhuysen via 06-22 49 64 35.

