
IK VERGEET 
  JE NIET

laadt op
Ik vergeet je niet laadt op
Opdracht 3: Dromen van schaduw en licht 

Het is zomer, in het zonnetje kunnen we genie-
ten van de warmte op ons gezicht, maar ook 
de schaduw heeft zijn charme. Wanneer onze 
kunstenaar Peggy Bus naar buiten kijkt door 
haar zelfgemaakte glas in lood ramen geniet 
ze van de weerkaatsing van het licht op de mu-
ren en op het plafond. De zon speelt met haar 
kunstwerken, vormen en kleuren veranderen 
continu. De zon maakt haar eigen kunstwer-
ken van het glinsterende glas. Met deze mooie 
inspiratie gaan wij nu ook zelf aan de slag. We 
maken met elkaar allemaal een onderdeel 
van een bijzonder kunstwerk en laten de zon 
ermee spelen.

Aan de slag!
In deze opdracht kun je experimenteren met kleur 
en licht. Alles is goed en het is voor iedereen een 
verrassing wat er zal ontstaan. Wij weten dat alles 
samen een verrassend resultaat zal vormen. 

Wat heb je nodig
Materialen uit de tas:
• Plexiglas lamel
• Stukje transparant test folie
• Lijm 
• Diverse kleuren plastic folie
• Glasverf
• Glazen steentjes
• Kwastje
• Wattips
• Rietjes
• Permanentmarker/zwarte stift

De opdracht
Bewerk de doorzichtige plastic lamel met de 
glasverf en/of gekleurde folie uit je tasje. Maak 
een kleurrijke droomwereld. Bewerk heel de 
lamel aan één kant . Let goed op de kleuren 
die je gebruikt, probeer een mooi geheel te 
maken.

Eventueel extra toevoegen
• Kleine plastic bakjes
• Nagellak 
• Terpentine
• Schaar 



Stappenplan 

1. Maak wat testjes op het testfolie voordat je 
op je lamel begint, breng wat van de om-
schreven effecten aan zodat je weet hoe het 
een beetje werkt. Op de lamel krijg je een 
doorschijnend effect wat erg mooi is als je 
het tegen het licht houdt.  
 
Je hebt transparante- en opalen glasverven, 
opaal houdt in dat deze niet doorschijnend 
zijn. Hier kun je gebruik van maken als je 
lijnen wilt gebruiken. 

2. Leg wat vormpjes van folie op je werk. Is het 
naar je zin, dan lijm je deze vast. Zo bouw 
je je werk langzaam op. Laat wat ruimtes 
open zodat je hierop eventueel wat glasverf 
aanbrengt. 

3. Laat de lijm en de verf  goed drogen, voor-
dat je eventueel lijnen gaat aanbrengen. 
Gebruik je de permanentmarker houd er 
dan rekening mee dat je hiermee geen 
strakke volle zwarte lijnen krijgt, dit trekt 
wat samen en vormt dan meer vlekjes. Wil 
je wel een zwarte lijn dan zou je zwarte na-
gellak kunnen proberen. De stiftlijn krimpt 
wat ineen en vormt een vlekkerige lijn. 

4. Je kunt her en der nog wat spatten of 
druppelen met nagellak of glasverf. Of wat 
glazen steentjes toevoegen voor glinstering 
in je werk, erg mooi met zonlicht erop! 

Tips en effecten

Het effect van plasticfolie 
Dit folie kun je over elkaar heen plakken waar-
door je een ander kleur krijgt, bijvoorbeeld geel 
over blauw geeft een groene kleur. Of je plakt 
meerder lagen van dezelfde kleur over elkaar, 
dan wordt je kleur veel intenser en donkerder. 
Dit alles naar jouw inzicht, wat jij mooi vind. Zelf 
gaf ik een klein knipje en trok heel langzaam 
de folie uiteen en kon op die manier een beetje 
richting bepalen als ik het plasticfolie een vorm 
wilde geven.

Het effect van glasverf
Deze glasverf kun je eventueel wat verdunnen 
met terpentine in een klein plastic bakje zodat 
je een aquarel effect kunt creëren. Als je op een 
vlek met een rietje blaast krijg je een lichtere 
plek, en spreid je de vlek verder uit. Je kunt die 
elke willekeurige richting opblazen. Je kunt de 
verf ook stroperig laten en hiermee een heel 
dun lijntje gieten.

Een combinatie van plasticfolie en glasverf
Je kunt ook met de folie en de verf vormen 
maken. Als alles goed gedroogd is, dan kun je 
met zwarte nagellak of een permanentmarker 
een lijnenspel aanbrengen. Dan kun je er zelfs 
een glas-in-lood effect aan geven. Of je maakt 
er met lijnen een fantasiewereld van. Het heelal 
bijvoorbeeld. Hoe ziet het eruit met alle schit-
terende sterren? Of de wereld onderwater, hoe 
beleef jij de zee door een duikbril?

Werk met harmoniserende kleuren, met bij-
voorbeeld allerlei blauwe tinten en golvende 
ronde lijnen, of gebruik juist warme oranje, 
rood en geel tinten uit je tasje. 



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


