
IK VERGEET 
  JE NIET

laadt op
Ik vergeet je niet laadt op
Opdracht 4: Laat je masker vallen

In deze opdracht gaan we aan de slag waar 
velen van ons nu van dromen, eindelijk je mas-
ker af. We hebben volop discussie gehad over 
de mondmaskers de afgelopen tijd en laten nu 
ons masker vallen. Heerlijk om elkaar weer 
goed te kunnen zien. Of zet jij toch liever je 
masker weer op? 

We beginnen met het maken zelf, en we laten 
ons inspireren door niemand minder dan de 
grote kunstenaar Pablo Picasso. Hijzelf liet zich 
op zijn beurt inspireren door Afrikaanse mas-
kers. Geen moeilijk houtsnijwerk dit keer, met 
karton komen we zeker zo ver. Het leuke van 
de maskers van Pablo Picasso is dat ze allerlei 
vormen en kleuren hadden. Picasso laat je op 
een hele andere manier naar gezichten kijken. 

Wat heb je nodig
Materialen uit de tas (verf, lijm) 
 
Extra:
• Schaar
• Kwasten
• Potlood



Stappenplan 

1. We gaan eerst een hoofdvorm maken om 
op verder te gaan werken. Dat kan een 
standaard hoofd zijn (soort ei) maar mag 
ook volkomen anders zijn. Gebruik eerst 
het meest stevige karton. Teken hierop de 
gewenst vorm in een flink formaat.  
 
Snij dit uit met je stanleymes. Soms moet 
je wel een paar keer door de snede voor-
dat het door-en-door is. Een stanleymes is 
scherp, dus kijk uit met de tafel, het tafel-
kleed en je vingers. 

2. Nu gaan we het hoofd langzaam maar zeker 
hoger maken door kartonnen stukken er op 
te plakken. We beginnen met het maken van 
de wat grotere vormen.  
 
Dat kan door: 
- zomaar wat uitgesneden of uitgeknipte 
stukken karton te plaatsen op het hoofd of 
-doelbewust stukken voor ogen, wangen, 
neus, kin, haar en dergelijke te tekenen, uit 
te snijden of knippen en op te pakken. 
 
Tip: net zoals Picasso kun je gerust ogen 
etc. een plek geven die jij leuk vindt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een tijdje snijden en plakken wordt het 
hoofd steeds gekker en hoger. 

3. We gaan nu het hoofd wit verven. Kies zelf 
of je alleen de voorkant of beide kanten 
verft. Doe dit met de acrylverf zonder water 
toe te voegen. Gebruik hiervoor een kwast 
of een sponsje. Let op geen water toevoe-
gen!



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

4, Het wordt nu al meer één geheel. Nu kun je de 
rest van het gelaat inschilderen zoals jij dat wil. 
Iets mislukt? Wacht even tot het droog is, dan kun 
je het gewoon overschilderen. 

Tip 1: meng gerust je kleuren uit de tube. Gebruik 
een bakje of schoteltje (met huishoudfolie). Heel 
veel kleuren zijn te maken van een paar tubetjes!

Tip 2: De kleuren worden wat ‘voller’ als je ze een 
tweede laag geeft.

5. Op het laatst kun je wat zwarte randen schilde-
ren om bepaalde vormen te benadrukken.

Alles kan en iedere vorm is goed, het is wederom 
voor iedereen een verrassing wat er zal ontstaan.


