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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 5 ‘‘Ik vergeet je niet’’ 
Thema: Geluid in beweging

Het is tijd om een ander zintuig te gebruiken! Is het je opgevallen dat wanneer je je ogen dicht doet  
geluiden meer hoorbaar zijn? De wind zet van alles in beweging en er zijn meer verschillende geluiden 
dan je denkt. De afgelopen tijd was het buiten opvallend stil, maar tegelijkertijd hoorde je juist extra veel. 
Denk aan vogeltjes en het ritselen van de bladeren en de bomen. Inmiddels zijn er weer meer geluiden 
hoorbaar op straat. Auto’s, mensen, fietsers en vliegtuigen. Alles komt langzaamaan weer in beweging. 

Met opdracht 5 maak je je eigen geluidsmobiel. Dit doe je met allerlei materialen die je om je heen kunt 
vinden. Je mobiel mag tot 1,5 meter lang zijn. De kunstenaars gaan de gemaakte werkstukken bij elkaar 
hangen zodat ze samen één grote mobiel vormen. De wind zorgt voor beweging. Is er geen wind, dan zor-
gen we zelf voor beweging. Met onze ogen dicht kunnen we luisteren naar het geluid van ons allen samen.

Wat kun je gebruiken voor deze opdracht?
• Materialen die geluid kunnen maken als ze elkaar raken. Bijvoorbeeld een belletje, oud gereed-

schap, lege verpakkingen, dekseltjes (plastic, karton, blik), oud bestek, hout (bijvoorbeeld stokjes), 
zelfs een plastic zakje knispert als de wind er mee speelt. Schelpen, kralen, schroeven, spijkers en 
stenen.

• Linten of touw om alles aan elkaar te knopen. Eventueel dun ijzerdraad/bloembinddraad 
• Eventueel verf of restjes stof om kleur aan je geluidsmobiel te geven.
• Een basis waaraan je al je materialen op kunt hangen/vast kunt knopen. Zoals een kledinghangertje 

(eventueel 2 gekruist), een houten latje, een bamboestok, een tak, krans of zelfs een haakje.

Tip: Duik eens in je schuurtje, berging of op je zolder. Vaak ligt daar nog wel iets wat je heel goed kunt 
gebruiken in een mobile.

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2



Uitleg in stappen 

1. We gaan werken met lengtes. Knip een lint of touw (hou een maximale lengte van 1,5 meter  
(houd er rekening mee dat als je knoopt, het lint of touw korter wordt)

2. Leg eerst de materialen die je wil gaan gebruiken op je lint. Bepaal zo hoe je de spullen hebben wilt. 
Misschien wil je er een bepaalde volgorde in, of op kleur. 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 ook nog bewerken, door ze een kleurtje te geven met verf. 
4. Als je tevreden bent knoop je de materialen vast aan het lint of touw. 
5. Vervolgens maak je de linten/touw met voorwerpen vast aan je basisvorm.
6. Maak aan de basis een ophang bevestiging van touw of ijzerdraad en hang je mobile in de wind.  

Probeer het eens uit! Blaas ertegen, wat hoor je? 

Tips: Let op, maak het stevig vast zodat het “tegen een stootje” kan.

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 kunstenaars uit Roosendaal Diana en Marijke.  
 
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? Hang je kunstwerk voor je raam of in de tuin. We komen na opdracht 6 al je werkstuk-
ken ophalen om ze samen te verwerken in een groot kunstwerk!

Groeten, 
Anneke en Astrid
*Met dank aan team “Ik vergeet je niet Roosendaal”

Voor vragen over de opdracht 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: 06-
22 49 64 35 of  Danielle de Jong van Groenhuysen via 06-22 49 64 35.

Stap 1  - Schelpen Stap 2 - Schelpen Stap 3  - Schelpen Eindresultaat

Stap 1  - Hout Stap 2 - Hout Stap 3  - Hout Eindresultaat
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