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MULTICULTURELE AANKLEEDPOPPEN
Door middel van zien en voelen maken leerlingen kennis met kleding uit
verschillende culturen en met verschillende stoffen, zoals wol van het schaap,
katoen van de plant en fleece van flessendoppen. Er wordt gewerkt met
eenvoudige papieren aankleedpoppen (ca. A3-formaat). De poppen hebben
allemaal een ander gezicht en komen uit diverse werelddelen (Afrika, Azië,
Zuid-Amerika). Ze worden aangekleed door de
leerling, die ze beplakt met stukjes stof die bij het
betreffende land passen.
groep : 1,2
duur : 2 uur
prijs : € 100 + € 2 mat.kosten per ll
VANDAAG BEN JIJ DE ONTWERPER
Katoen + ontwerper = kunst-shirt
Waar wordt je t-shirt eigenlijk van gemaakt? Wat is het werk van een
ontwerper?
 het “katoen” verhaal (a.d.h.v. foto’s)
+ het verhaal van de textiel-ontwerper
+ een thema en een ontwerptekening
+ een t-shirt, lapjes en lijm
= een eigen kunst-shirt!
groep : 3,4
duur : 3 uur
prijs : € 150 + € 2 mat.kosten per ll
Leerlingen nemen zelf een effen T-shirt mee
(kleur maakt niet uit) en een kledinghanger.
WERELDORIËNTATIE MET TEXTIEL – GEHEIMSCHRIFT OP JE SHIRT
Wat staat er op jouw T-shirt?
De symbolen van het alfabet van de Touaregs, een nomadenvolk uit de
Sahara, lijken wel geheimschrift… De workshop start met een kennismaking
met het volk. Daarna ontwerpen de leerlingen een T-shirt met woorden in de
Touareg-symboliek en wordt het T-shirt beschilderd passend bij hun
’geheimschrift’. Er wordt gewerkt met verf op textiel. Het ontwerp wordt
gemaakt met behulp van een uitsparingtechniek, zoals volken over de hele
wereld hun stoffen bewerken.
groep : 4,5,6
duur : 3 uur
prijs : € 150 + € 2,50 mat.kosten per ll
duur : 3x 1 uur (brede school/tmo)
prijs : € 150 + € 2,50 mat.kosten per ll
Leerlingen nemen zelf een effen T-shirt mee
(kleur maakt niet uit) en een kledinghanger.

GROEPSKREET VAN TEXTIEL
Een verbindingsproject - letterlijk en figuurlijk! Wat is belangrijk voor deze
groep? Wat bindt de leerlingen? Of wat ontbreekt juist en zou beter kunnen?
Daar gaan we een groepskreet van maken. Er wordt gewerkt met
verschillende soorten textiel. De groep verzint voorafgaand aan de workshop
met elkaar de groepskreet. Bijv. “in deze groep wordt niet gepest” of “dit is
een toffe groep”. Elke leerling ontwerpt een letter van de groepskreet en
verwerkt die op een lapje stof. Van deze lapjes wordt een slinger gemaakt,
waardoor de groepskreet en de verbinding ontstaat. De slinger wordt
opgehangen in de klas.
groep: 5,6,7,8
duur : 2,5 uur
prijs : € 125 + € 2 mat.kosten per ll
duur : 3x 1 uur (brede school/tmo)
prijs : € 150 + € 2 mat.kosten per ll
WERELDSHIRT
Tijdens deze workshop maken de leerlingen met behulp van een PowerPoint
presentatie, kennis met de levenswijze, kunst en symboliek van de
Toearegs, een nomadenvolk uit de Sahara of de Aboriginals, de
oorspronkelijke bewoners van Australië.
Hierdoor geïnspireerd, ontwerpen en maken de leerlingen een eigen T-shirt.
Er wordt gewerkt met verf op textiel.
Het ontwerp wordt gemaakt met behulp van een
uitsparingstechniek, zoals volken over de hele wereld
hun stoffen bewerken.
groep: 5,6,7,8
duur : 3 uur
prijs : € 150 + € 2,50 mat.kosten per ll
duur : 3x 1 uur of 4x 1 uur (brede school/tmo)
prijs : € 150 of € 200 + € 2,50 mat.kosten per ll
Leerlingen nemen zelf een effen T-shirt mee
(kleur maakt niet uit) en een kledinghanger.
TASSEN MAKEN
Super stoer zo’n mooie zelfgemaakte tas met je eigen naam erop! Helemaal
zelf in elkaar zetten en versieren met verschillende materialen.
groep: 5,6,7,8
duur : 4x of 5x 1 uur (brede school/tmo)
prijs : € 200 of € 250 + € 5 mat.kosten per ll

VERSIERINGEN
Mensen op de hele wereld en in alle culturen versieren zich. Versieren hoort
bij feestvieren. Feestvieren hoort bij het leven. Feest op school? Afscheid van
groep 8? FEEST vraagt om VERSIERING! Na het bekijken van een korte
presentatie over versieringen uit verschillende culturen,
maakt de klas versieringen van textiel (corsages op een
speld, om je nek of om je pols). Met allerlei materialen
worden geweldige versieringen gecreëerd!
groep
duur
prijs
duur
prijs
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:
:
:
:

6,7,8
2,5 uur
€ 125 + € 3 mat.kosten per ll
3x 1 uur (brede school/tmo)
€ 150 + € 3 mat.kosten per ll

TEXTIELMANDALA
Mandala is in het Sanskriet het woord voor cirkel, een belangrijk oerpatroon
van ons bestaan. In cultuur en natuur vinden we de mandalavorm terug;
in bloemen, doorsneden van vruchten, slakken en schelpen. De les start met
een korte uitleg over de vorm en kleuren van de mandala. Er wordt gewerkt
binnen die afgebakende ruimte van een cirkelomtrek.
De leerlingen zoeken een mandala uit. De geometrische patronen worden uitgeknipt van fleece. Hierbij
moet gelet worden op vormen en kleurcompositie. De
patronen worden op een cirkel van fleece geplakt,
waardoor een kleurrijk textielschilderij ontstaat.
groep
duur
prijs
duur
prijs
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7,8
2,5 uur
€ 125 + € 3,50 mat.kosten per ll
3x 1 uur (brede school/tmo)
€ 150 + € 3,50 mat.kosten per ll

KUNSTKLASSENDOEK
Uitgangspunt hierbij is het symbolenalfabet van de Touaregs (een nomadenvolk uit de Sahara) en de dotpainting-schildertechniek van de Aboriginals. De
leerlingen geven hun naam (in Tamajaq) ruimtelijk
vorm op een lap textiel met verf en een
uitsparingstechniek. Alle lappen worden uiteindelijk
samengevoegd tot een kunstklassendoek om op te
hangen in de klas of school. De workshop start met
een korte kennismaking met de Touaregs.
groep
duur
prijs
duur
prijs
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7,8
3 uur
€ 250 voor 2 docenten + € 3 mat.kosten per ll
4x 1 uur (brede school/tmo)
€ 335 voor 2 docenten + € 3 mat.kosten per ll

