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Opdracht 1: Lekker wegdromen

Pak alvast koffie of thee voor jezelf en ga er 
eens lekker voor zitten. Mis je het ook zo om 
dat samen met een bekende te doen? Vandaag 
dromen we samen even weg met koffie , thee 
en zelfs ook met de kruiden uit je keukenkast-
je. Je hoeft je kopje straks niet om te spoelen, 
sterker nog: laat het laatste slokje erin zitten, 
want dat heb je nodig bij deze opdracht! 

Aan de hand van de materialen uit de opdracht-
entas en inspiratie die je gaat opdoen, maak 
je een kunstwerkje met onder andere restjes 
koffie, thee, keukenkruiden of een restje rode 
wijn. Laat je hierbij inspireren door de kunst-
werken van Mirjam van de Hel. Wanneer je goed 
kijkt naar de kunstwerken ontdek je dat vlekken 
allerlei vormen kunnen zijn. De vlekken worden 
omgetoverd tot vreemde figuurtjes en wan-
neer je verder fantaseert kun je hele verhalen 
erbij bedenken. Je kijkt en ontdekt steeds iets 
nieuws. Dat is wat wij ook gaan doen: dromen 
van andere tijden. Wat zou dit werk kunnen 
uitbeelden, welk gevoel hoort er volgens jou 
bij? Het geeft ons een vrolijk gevoel, een gevoel 
van plezier. Het gevoel dat we misschien al even 
missen. In deze opdracht maken we (op af-
stand) een werkstuk over een dromerig gevoel 
van samenzijn.  

Aan de slag!
In deze opdracht kun je experimenteren met kleu-
ren en vormen. Alles is goed en het is voor ieder-
een een verrassing wat er zal ontstaan.

Wat heb je nodig
• Materialen uit de tas
• Verschillende vellen papier 
• Koffiefilters
• Oude kranten 
• Koffiedrab 
• Nat theezakje of een klein beetje thee
• Rode wijn
• Kerrie- of paprikapoeder gemixt met water
• Kwasten 
• Schaar
•  Stift
• Inspiratie en gedachtes die je hebt  
 opgeschreven in het mijmerboekje
•  Kopje of glas 
•  Föhn



Stappenplan

1. Zet je materialen klaar, maak mengsels van 
koffi edrab, thee, rode wijn en kruidenpoe-
ders in kleine glaasjes of potjes.

2. Bewerk een of meerdere vellen papier met 
thee- of koffi erestjes. Zorg dat er over het 
hele papier vlekken zijn.  Je kunt de eerste 
laag droog föhnen of op de verwarming leg-
gen, maar je kunt ook nat in nat werken. Wil 
je een intenser effect, kun je na het drogen 
er nog eens met hetzelfde mengsel erover-
heen, dan verdiept de kleur zich wat.

3. Maak nu wat duidelijkere vlekken: gebruik 
bijvoorbeeld het kwastje om druppels en 
spetters op het papier te maken. Je kunt 
deze druppels over het papier verspreiden 
door met het papier te bewegen. Met het 
sponsje kun je de kleuren over je papier 
heen deppen of door te blazen. Maak met 
je beker kringen van koffi e en thee op het 
papier. 

4. Laat je vellen papier goed drogen, het kan 
zijn dat deze bol gaan staan. Als het droog 
is, leg je het papier tussen twee zware boe-
ken. 

5. Kijk goed naar je opgedroogde vel met vlek-
ken, kijk door je oogharen en droom maar 
even weg, zoals je ook wel eens kunt doen 
als je naar de wolken kijkt en daar met wat 
fantasie ook van allerlei fi guren, of wezen-
tjes in kunt zien. Wat zie je? 

6. Bewerk je opgedroogde vellen papier met 
een stift. Kijk nog eens goed naar de vlek-
ken. Teken met de zwarte stift in en om de 
vlek fi guren en maak er vreemde bloem- of 
diervormen van. Alles is goed, niets is ver-
keerd. Teken bijvoorbeeld ergens een oogje 
en voor je het weet heb je een fantasiefi -
guurtje.

7. De fi guurtjes gaan nog meer leven als je ze 
uitknipt en op één van de gemaakte gevlek-
te vellen plakt, misschien zelfs wel met een 
verhoginkje eronder!

8. Schrijf ergens op het papier een mooie mij-
mering of gedachte die te maken heeft met  
jouw dromen.
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Voor meer inspiratie en uitleg kun je ons fi lmpje bekijken 
opde website van CC-educatie
www.cc-educatie.nl/ik-vergeet-je-niet. 

Heb je vragen? Onze kunstenaars staan je graag te woord:

Arie Onnink
06- 319 73 54 35        
ma 10.00 – 16.00 uur | do 10.00 – 12.00 uur 

Peggy Bus   
06- 301 696 71 
di 10.00 – 15.00 uur  | vr 10.00 – 12.00 uur

Heel veel succes en plezier! 

Vergeet niet je resultaat mee te nemen naar het 
volgende Oplaadmoment. Dan maken wij van alle 
ingeleverde creaties één groot kunstwerk. 

Team ‘Ik vergeet je niet’

Ik vergeet je niet laadt op
Opdracht 1: Lekker wegdromen

Jouw partner 
in cultuur


