
Vandaag vieren we onze vrijheid. Wat is dat eigenlijk, vrijheid? 
Wie is er vrij? Wie bepaalt of jij vrij bent? En, hoe vier je 
eigenlijk dat je vrij bent?  
Hoe werkt vrijheid bij dieren? Is een vogel vrij? Om te gaan 
waar hij wil, om te worden wat hij wil? Heeft een vogel 
grenzen? Welke strijd voert een vogel? 

inspiratie:
•	 Zoek mooie vormen op Pinterest. Zoek bijvoorbeeld op ‘zwaluwtekening’. Tadaaaaa!
•	 Met ecoline krijg je mooie vloeiende kleuren (blaas met een rietje)
•	 Gebruik een oude routekaart, die heb je komende vakantie toch niet nodig

Kan het ook anders?
•	 Schrijf de woorden die je bedenkt en 

die passen bij vrijheid op de vogels
•	 Wat weten we eigenlijk over vogels 

en de oorlog?
•	 Welke vogels horen bij vrijheid en 

vrede, en waarom?
•	 Schrijf op de vogels de antwoorden 

op alle vragen hierboven 

wat heb je nodig?
•	 Draad (garen)
•	 Stevig papier
•	 Verf of ecoline, wasco, kleurpotloden
•	 Een tak of kledinghanger

Regels, natuur en vrijheid... als je dat zo op een rijtje zet, lijkt alles wel verbonden. 
Tijdens deze opdracht heb je fantastisch veel tijd om over vrijheid te denken.

Schilder op een stevig vel papier, aan beide kanten, de mooiste kleuren en 
patronen.  Terwijl je dit laat drogen teken je op een (oude ansicht)kaart de omtrek 
van een mooie vogel. Knip de vogel uit. Trek die vogelvorm een paar keer om op je 
kleurenvel. Je hebt zelf de vrijheid (hihi) om te kiezen hoeveel. Knip uit. 
Je hebt nu een verzameling vogels. Frunnik een draadje door elk vogeltje. Hang 
op aan een tak of een kledinghanger. Je vrije vogelmobile is klaar. 
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Dit is een KEKopdracht, gemaakt door Anne Graswinckel.  
Vormgeving Jelle F. Post. Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus
 


