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 4 ‘‘Ik vergeet je niet’’
Thema: Een blik naar buiten, een blik naar binnen!
Hoe breng je in deze maanden je tijd door? Doe je dat door lekker de krant te lezen, kijk je veel uit het
raam of ga je er op uit en geniet je van het buiten zijn, of zit je te puzzelen en droom je lekker weg?
Iedereen beleeft deze bijzondere tijd op zijn/haar eigen manier.
In deze opdracht gaan we aan de slag met het maken van kijkdozen. Deze kijkdozen kunnen we in allerlei
soorten, maten en vormen maken. De kijkdozen laten ons zien hoe je je tijd doorbrengt. Je kunt als basis
voor je kijkdoos van alles gebruiken denk aan een conservenblik, een schoenendoos, een botervlootje of
een gebaksdoos. Alles kan als basis dienen voor het maken van jouw blik naar binnen en/of je blik naar
buiten.
Wanneer je bijvoorbeeld heel veel aan het lezen bent kun je van kranten een hele doos beplakken en
bijzondere teksten extra onder de aandacht brengen. Wanneer je veel slaapt maak je een figuurtje in een
heerlijk bed enzovoorts. Alle kijkdozen samen vormen straks samen een groot kijkkunstwerk.

Wat kun je gebruiken voor deze opdracht?

Een basisvorm zoals bijvoorbeeld een doos of een blik.
Schaar, lijm, oude tijdschriften, foto’s (van jezelf), plakband, karton, lapjes, wol en stiften.

Benodigdheden

Voorbeeld 1

Uitleg in stappen
1. Pak je basisvorm, gebruik je een conservenblik of botervloot in plaats van een doos, maak deze dan
schoon en droog.
2. Bekijk je basisvorm goed, wat wil/kun je doen? Ga je de buitenkant versieren of ga je alleen de binnenkant bewerken of misschien wel allebei?
3. Open de doos met de bodem naar de achterkant en zet hem op z’n kant, maak aan de bovenkant een
licht gat, zodat alles straks goed te zien is.
4. Ga op zoek in tijdschriften naar leuke plaatjes die passen bij jouw blik naar buiten of je blik naar binnen. Je kunt ook foto’s die je zelf gemaakt hebt gebruiken of stukjes tekst uit de krant.
5. Knip of scheur de plaatjes uit en beplak je kijkdoos ermee.
6. Bevestig aan de achterkant van je uitgeknipte plaatje een strookje karton waarmee je het plaatje
rechtop kunt vastplakken in het midden van je kijkdoos. Je kunt ook i.p.v. karton een stukje ijzerdraad
aan de achterkant bevestigen.
7. Plak de gevonden plaatjes stevig en rechtop vast in je doos, blik of botervlootje.
8. Beplak of beschilder de buitenkant van je werkstuk met teksten, plaatjes of stof en verwerk het klokje
in je werkstuk.
Tips: Je kunt in plaats van plaatjes uit een tijdschrift ook zelf voorstellingen tekenen of schilderen. Je
kunt ook een klokje tekenen of uit een tijdschrift knippen.

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 leuke voorbeeldfilmpje van onze kunstenaar Freya Flach uit Roosendaal.
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 kijkdoos.
Groeten,
Anneke en Astrid
*Met dank aan team “Ik vergeet je niet Roosendaal”

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.

