
IK VERGEET 
  JE NIET

laadt op
Ik vergeet je niet laadt op
Opdracht 2: Dromen van Kracht en
levenslust 

Langzaamaan pakken we de draad weer op, 
we gaan van dromen naar doen. We begin-
nen weer afspraken met elkaar te maken en 
genieten van een terrasje. Het sociale leven 
komt weer op gang. Dit laat iets zien van de 
veerkracht in de mens. In deze opdracht gaan 
we een zomerse en kleurrijke schaal maken. 
Deze beschilderen we als een echte kunste-
naar, soms een beetje grof, maar ook krachtig 
en kleurrijk. Beroemde kunstenaars zijn ons al 
voorgegaan. Twee Nederlandse kunstenaars, 
Karel Appel en Corneille, schilderden wild op 
het doek, maar ook veel op voorwerpen zoals 
schalen. En dat levert prachtig resultaat op. De 
werkstukken stralen energie en kracht uit. 

Aan de slag!
In deze opdracht kun je experimenteren met scha-
len en kleuren. En het levert een prachtschaal op 
met krachtig schilderwerk. En krijg je er niet ge-
noeg van, of wil je nóg een andere vorm, ga vooral 
je gang.

Wat heb je nodig
• Materialen uit de tas (verf, lijm)
• Oude kranten
• Huishoudfolie
• Schaal
• Kwasten
• Schaar
• Sponsje
• Potlood
• Eventueel föhn



Stappenplan

1. Maak behanglijm aan volgens de aanwijzing 
in het zakje. Flink doorroeren, even laten 
rusten en weer doorroeren tot een soort 
dikke yoghurt.

2. Pak je gewenste schaal, keer deze om en 
bedek de buitenkant met huishoudfolie.  
Scheur stroken van je oude kranten, niet 
te lang: 10 à 20 cm is prima. Besmeer nu 
de buitenkant van de schaal met behang-
plaksel, leg daar een strook krantenpapier 
op en besmeer ook deze strook nog eens 
fl ink (besmeren met lijm kan met een kwast 
of met je vingers…). Zo gaan we de gehele 
schaal rond beplakken. Als de krantenstro-
ken verder lopen dan de schaal, helemaal 
niet erg, lekker laten zitten. Dat beplakken 
doen we wel een paar keer, tot er een paar 
lagen, goed ingesmeerde stroken om de 
schaal zitten. Hoe meer krantlagen en lijm, 
hoe steviger.

3. We laten nu de schaal drogen. Dat kan 
gerust meer dan 1 of 2 dagen zijn. Als hij 
al wat harder is, kun je alvast de schaal 
zelf (met folie) weghalen, dan kan je pa-
pier-maché nog beter drogen!

4. Als alles droog is gaan we de schaal afknip-
pen waar we dat willen. Met een rand erom-
heen, of zonder rand, strak of met golfjes. 
Je mag het zelf bepalen.

5. Hierna gaan we de geknipte schaal wit 
schilderen. Gebruik de verf het liefst zonder 
water.

6. Nu gaan we de witte schaal als een ware 
kunstenaar beschilderen. Eerst schilderen 
we alles (of alleen de binnenkant) in de 
kleur die straks het meest opvalt. Weinig 
of geen water. Het beste is een wat lichtere 
kleur, dat tekent ook wat lekkerder. Als je 
gekozen hebt wát je wilt schilderen (dier, 
plant, mens, zomaar een fi guur) teken dit 
er voorzichtig op met potlood. Maak de 
voorstelling niet te gedetailleerd of piete-
peuterig, maar lekker duidelijk en kleurrijk. 
Schilder nu de andere kleuren. Gaat er iets 
mis? Even laten drogen en aanpassen. Tip: 
de acrylverf droogt nog sneller met een 
föhn!



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’

Jouw partner 
in cultuur

7. Hierna kun je, als je dat wil, met zwart nog wat omtreklijnen of de-
tails aanbrengen. De verf een beetje dunner maken met water schildert 
nu wél lekker.

Als alles bijgewerkt is, nog een kloddertje hier en daar, is je kleurrijke 
en mooie schaal helemaal klaar.

In deze opdracht kun je experimenteren met kleuren en vormen. Alles is 
goed en het is voor iedereen een verrassing wat er zal ontstaan.

Kunstenaar Matisse is ook zo’n mooi voorbeeld 
van veerkracht en levenslust. Op 75 jarige leef-
tijd kon hij door een zware operatie niet meer op 
zijn benen staan. Omdat ie toch heel graag wilde 
blijven werken ging hij vanuit zijn bed verder, hij 
bedacht een alternatief voor zijn schilderwerk en 
ging knipkunst maken. Hij knipte grote vellen in 
prachtige vormen en zijn assistente plakte deze 
vormen op grote schildersdoeken voor hem op. 


