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Wat is dit voor project?
Kunst geeft de thema’s op school verdieping en
verbreding. Originele lessen naar aanleiding van
kunst van een kunstenaar verrijkt de leerlingen
op vele vlakken. Kunstbeschouwing verbetert
het kijken, reflecteren en interpreteren. Kinderen
onderzoeken de betekenis van kunst en maken
eigen nieuw werk.
Kunstenaar van de Maand brengt leerlingen en
leerkrachten in aanraking met Friese kunstenaars.
Friese kunstenaars kunnen zich laten zien en
leerlingen op Friese scholen maken kennis met
bijzondere kunst uit de eigen provincie.
Het project in schooljaar 2021-2022
Dit kunst educatieve project is voor leerlingen
van groep 1 t/m 8 van alle basisscholen in
Fryslân. De lespakketten bestaan uit educatief
materiaal over de kunstenaar, een film,
zijn werk, kunstbeschouwing, begrippen en
verwerkingslessen.
In Kunstenaar van de Maand staat elke maand een
kunstenaar centraal.
Er is van deze kunstenaar een korte film gemaakt
en drie lespakketten: een vanaf groep 1, 2, een
vanaf groep 3, 4, 5 en een vanaf groep 6, 7, 8.
Het project is bedacht en ontwikkeld door
Stichting School en Kunst in samenwerking met
FRIA, beroepsvereniging beeldend kunstenaars in
Noord-Nederland.

Bijzonder aan dit project is de integratie van
kunstenaars uit Friesland met de educatie
op basisscholen en dat kinderen kennis
kunnen maken met kunstenaars uit hun eigen
gemeente of regio. De kunstenaar kan over zijn
werk vertellen en het laten zien op school of
in zijn atelier. Zo komen de begrippen ‘kunst’
en ‘kunstenaar’ voor kinderen niet alleen
gevoelsmatig maar ook letterlijk dichterbij.
De kunstenaars komen uit verschillende regio’s in
Friesland. Dus ook bij jullie uit de buurt.
Hoe kan ik meedoen? De keuzes
· De school kiest voor het volgen van
hele programma van 10 kunstenaars in
schooljaar 2021-2020. In alle groepen
wordt de kunstenaar van de maand
besproken, de film bekeken en de
creatieve lessen gegeven. In de maand dat
een kunstenaar uit jouw regio Kunstenaar
van de Maand is, kan je de kunstenaar
op school uitnodigen. Misschien wel
gecombineerd met andere projecten met
de kunstenaar.
· De school kiest voor het volgen van een
deel van het programma: Enkele
maanden meedoen of met enkele groepen
meedoen.
· De school doet alleen mee in de maand
dat de kunstenaar uit de eigen gemeente/
regio komt.

De kunstenaar op school uitnodigen
We vinden het belangrijk dat kinderen kennis
maken met echte kunst. De kunstenaars zijn
bereid om de scholen te bezoeken. Je neemt zelf
contact op met de kunstenaar om afspraken te
maken. De vergoeding per kunstenaar is €110 per
dagdeel.

Veel plezier, creativiteit en inspiratie met de
kinderen.

© 2020 Stichting School en Kunst/KeK2
Concept en uitwerking: Jan Huitema		
Uitwerking:
Taapke Ronner		
Theun Stienstra
Jan Huitema
Eveline van der Pas

Stichting School en Kunst

FRIA

KEK2

Stichting School en Kunst is in 2009
opgericht door Theun Stienstra en
Jan Huitema. In 2016 kwam ook
Taapke Ronner in het bestuur. Vanuit
de studie Master Kunsteducatie
in Groningen is dit initiatief
ontstaan. Het doel van de stichting
is het promoten, ontwikkelen en
realiseren van kunsteducatieve
projecten voor scholen, waarbij
interdisciplinariteit in de aanbieding
een uitgangspunt is. We willen
projecten opzetten waarbij
verschillende kunstdisciplines zoals
muziek, dans, drama, beeldende
vorming en taal in samenhang
verdieping en verbreding geven aan
de projecten.
www.stichtingschoolenkunst.nl

FRIA is de beroepsvereniging
beeldend kunstenaars in
Friesland. FRIA kent enkel leden
die als professioneel beeldend
kunstenaar werkzaam zijn. Deze
professionaliteit en de kwaliteit
van het werk worden vooraf door
een ballotage getoetst. FRIA heeft
een rijke historie opgebouwd van
ledenexposities, zeker tijdens
de viering van een lustrum. De
tentoonstellingen hebben zich niet
beperkt tot de provinciegrenzen,
ook uitwisselingen met Deense en
Duitse kunstenaarsgroepen hebben
met groot succes plaatsgevonden.
www.fria.nl

Het project wordt aangeboden
door KEK2. KEK2 is de Friese
uitvoering van de landelijke regeling
Cultuureducatie Met Kwaliteit.
KEK2 laat creativiteit de motor zijn.
Een manier van denken, om het
onderwijs op een betekenisvolle
manier vorm te geven. Een missie
om cultuur, kunst en taal op een
bewustere manier onderdeel uit te
laten maken van het onderwijs.
www.kultuerfilter.nl

Het lespakket
Dit lespakket bestaat uit:
· Introductie
· Informatie over de Kunstenaar van de
Maand
· Een film over de Kunstenaar van de
Maand
· Handleiding Kunstbeschouwing
(achtergrond)
· Werkblad Kunstbeschouwing
· Drie Kunst-Doelessen naar aanleiding
van het werk van de kunstenaar
· Een logboekje voor de kinderen
· Een evaluatieformulier voor de
leerkracht
Extra:
· vakoverstijgende lesideeën

Kunstenaar van de maand:
EVELINE VAN DER PAS
E-mailadres: info@evelinevanderpas.nl
Website: www.evelinevanderpas.nl/portfolio
Telefoon: 0610126257
Kunstvorm:
Beeldend, muziek. Bij exposities maak ik liefst muziek, bij concerten zou ik het liefst live tekenen. LETTERLIJK VORM. Gek eigenlijk
dat we gewend zijn te tekenen en schrijven op rechthoekig papier
of doek…Die rechthoek zie je in de natuur niet terug! Daar zijn vaak
cirkels, of stukken daarvan.
DE CIRKELVORM: beweegt, draait, als een wiel. Als je ernaar kijkt
zie je trouwens een ovaal. Je ziet bijvoorbeeld een mossel of een
oester, een vis, een bloem, een citroen, een tomaat, een blaadje,
een roos, recht van boven, ja, ook de zon, de maan, de aarde is
rond…Een vallend steentje in het water geeft allemaal ringen op
het water.
Interessant eigenlijk, al die basisvormen…de cirkel, de driehoek,
het vierkant…Je vindt ze terug in mijn werk (zie o.a. Makkum, het
Anker).

In Coronatijd installatie opbouwen in het dorpshuis Nij Franjum

Inspiratiebronnen
Waar werk ik graag over?
*Samen
Je verbonden voelen met andere mensen.
*Schoon-heid
Letterlijk, als ik met zeep werk, in de fiber-art, met
wol. Maar inhoudelijk (of figuurlijk) schoon-heid in
de natuur, de liefde en vriendschap, maar ook een
schoon hartje, ZIN-geving.
En hoe werk ik dat uit?
Ik wil de omgeving en de kijker in het beeld betrekken, door:
*Licht en Transparantie
Ieder moment van de dag verandert het werk onder invloed van licht en transparantie. De omgeving speelt ook een rol. Ik gebruik dat en vind het
fijn, als de kijker meedoet in het werk. Het water
kan aanraken, de wol kan aaien, de wind in het
werk terugziet, of de ademhaling van de kijker.
*Weerspiegeling
De wolken, of… heeee… dat ben ik in het water…, of
bijvoorbeeld het riet, wat je in het water dubbelziet.
*Schaduw
Soms zie je je eigen schaduw ergens overheen. Zo
speel je een rol in mijn beeldend werk als er licht
is.
*De kleur WIT
Wit is eigenlijk geen kleur, het weerkaatst alle
kleuren. Het geeft eigenlijk alle kleuren die er zijn

weer terug in je oog. Er kan schaduw opvallen. Die
zie je dan beter dan op zwart. Er kan licht doorheen vallen en dan verandert de kleur niet. Dat
vind ik boeiend.
Techniek
Naaien, hechten, hangen, stijven, vilten, timmeren,
planten of zaden (bijvoorbeeld paardenbloemen of
grassen) drogen en in het werk verwerken als een
soort herbarium, geordend, zodat ik het boeiend
vind, vaak symmetrisch en gespiegeld) en ook tekenen met rietpen of potlood (grafiet)
en schilderen (aquarel, gouache, kleureninkten,
soms olieverf of acrylverf). Met bakstenen een
vijver bouwen, (Grote Kerk Leeuwarden, Kruiskerk
Burgum, Workum (Mariënacker, verzorgingshuis).
Met vijverfolie en water een vijver maken,
met wilgentenen of bezems een sculptuur maken.
Verwante kunststroming
Mijn man zegt: surrealisme, omdat ik iets suggereer, wat er niet is (bijvoorbeeld mensfiguren die
zij aan zij staan, terwijl het gehalveerde kleding
is).
Minimal art, Japanse prenten (mijn tekeningen en
inktwerken), trash-art, fiber art, tekenkunst van
nu, installaties van nu sinds de jaren ‘60.
Ik zeg: mijzelf onder een kunststroming vangen….
Is dat niet iets wat pas over 20 jaar gebeurt?
Terugblikkend ziet men dan de overeenkomst tussen verschillende kunstenaars. Misschien komt er
nog een stroming-naam, waar ik bij hoor!
Welke denken jullie aan? Ik denk aan Witte Kunst
(Liever nog: Schóne Kunst… ;-D) Of Natuurkunst.

Of...Het allermooist zou zijn, als gezien wordt dat
er steeds meer kunstenaars zijn, waaronder ik
met mijn werk, die meerdere kunstvormen
samenbrengen. Performance, beeldend en muziek
bijvoorbeeld, of theater, muziek en omgeving.
Ik hou erg van Leonardo da Vinci, die ook alle
kunstvormen gebruikte in zijn werk: natuurkunde,
wiskunde, astrologie, beeldhouwen, tekenen en
schilderen… Ze noemen hem een “Uomo Universalis”, wat betekent dat Leonardo niet alleen overal
verstand van had, maar dat hij het ook gebruikte
in zijn werk. Universele kunst? In een tijd waarin
we door internet alles over de hele wereld kunnen
zien, komt dat wel dichterbij.
Klik op het icoontje voor een film over Eveline
De film is gemaakt door Jan Reus.

Kunstbeschouwing bij
Kunstenaar van de Maand
Bij Kunstenaar van de Maand starten we met een
kunstbeschouwingles met een afbeelding van een
kunstwerk van de kunstenaar. De kinderen gaan
eerst onbevangen kijken, vervolgens interpreteren
en beoordelen de kinderen eerst een kunstwerk
m.b.v. een werkblad.
Waarom kunstbeschouwing op de basisschool?
Het beleven van kunst is heel persoonlijk. Ieder
neemt op zijn eigen manier waar, heeft zijn
eigen associaties en gevoelens. Goede kunst
maakt nieuwsgierig, prikkelt de verbeelding.
Samen over kunst praten stimuleert ieder om
de gedachten en gevoelens onder woorden
te brengen. Kunst is er niet alleen maar voor
“grote” mensen. Kunst maakt deel uit van de
maatschappij waarin we leven. Kunst is een
reactie of reflectie op het leven. Het weerspiegelt
zienswijzen en emoties. Terug in de tijd zegt kunst
iets over de leefwijze in vroegere culturen en op
andere plaatsen. Kunst geeft ook informatie over
gebruiken en leefwijzen van vroegere culturen.
Op weg naar hun volwassenheid is het ook voor
kinderen van belang dat ze dit alles ervaren en
er kennis van nemen. Door middel van kunst
worden andere lagen in ons “zijn” aangesproken
dan de overwegend rationele. Kinderen hoeven
niet eerst veel kennis van kunst te hebben. In
hun onbevangenheid reageren kinderen vaak
spontaan en origineel. Kinderen leren intensiever
waarnemen, reflecteren interpreteren, kritisch
oordelen en argumenteren. Hun ervaringen delen
ze met elkaar in gesprekken en verslagen.

Voor alle groepen
Kunst beschouwen maakt het denken en voelen
zichtbaar. Het kijkplezier en de beleving worden
vergroot. Kinderen leren experimenteren en
onderzoeken met en door kunst. Kunst kan in
elke groep aangeboden worden. Uit onderzoek
is gebleken dat kleuters in een associatieve
fase zitten. Ze hebben een vrije blik. Kleuren
kunnen emoties en de afbeelding herinneringen
oproepen. Vanaf groep 3 komen de kinderen
langzamerhand in een realistische fase. De
juistheid van een afbeelding wordt dan belangrijk.
Non-figuratieve kunst wordt minder gewaardeerd.
In de prepuberfase komt de expressieve fase in
beeld. Een schilderij is goed als het emoties kan
opwekken.
Taal
Beeldende kunstbeschouwing kan bij alle
vakken ondersteunen. Maar met taal is het
vanzelfsprekend: het beschrijven van kunstwerken
vraagt om een goede woordenschat, kinderen
gebruiken soms fantasierijke woorden; de spreeken luistervaardigheden worden geoefend bij het
beschrijven en beargumenteren; het stellen komt
aan de orde door schilderijen te beschrijven.
De aanbieding
De aanbieding van een kunstwerk gebeurt hier
eerst met een werkblad, maar het kan ook
direct in de halve kring met de afbeelding op het
digibord of in groepjes die het werkblad voor
bespreken.

Beeldende kunstbeschouwing is door elke school
te implementeren. Het past in de visie van de 21st
century skills: leren onderzoeken, analyseren,
experimenteren.
Wil je meer weten over Kunstbeschouwing op de
basisschool?
Kunstenaar Jan Huitema deed binnen de Master
Kunsteducatiestudie een onderzoek op RKBS ‘It
Klimmerblêd’ in Sint Nicolaasga en laat de waarde
van kunstbeschouwing op basisscholen zien.
https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/21993/wow--vet-cool-Instructie bij de beeldende kunstbeschouwingles
Het lespakket bij Kunstenaar van de maand begint
met een kunstbeschouwingles bij Eveline van der
Pas. Een kunstwerk is uitgekozen om vooraf in de
klas te bespreken.
Het is belangrijk dat de kinderen zonder kennis
vooraf, dus onbevangen de afbeelding van de
kunst bekijken.
De kunstafbeelding wordt op het digibord getoond.
Het werkblad is voor alle leerlingen gekopieerd.
In groep 1,2 kunt u de vragen van het werkblad in
groepjes bespreken of bij het digibord met de hele
groep. Vanaf groep 3 (tweede helft) kunnen de
kinderen eerst het werkblad invullen, sommigen
met hulp.
Vooraf worden de vragen verduidelijkt.

Er zijn 5 vragen:

1. Wat zie je?
Het gaat hier alleen om het waarnemen zonder
interpreteren, dus alleen maar zien.

2. Waar gaat het kunstwerk over?
Hier mogen de kinderen doordenken, interpreteren.

3. Wat zijn de beeldaspecten?
Het betreft aspecten die een kunstenaar gebruikt
om zijn kunst te maken. De kinderen kleuren drie
rondjes.

4. Wat voel je?
Kunst roept altijd een gevoel op; schoonheid,
ontroering of walging. Bij deze vraag omcirkelen ze
een emoticon die hun gevoel weergeeft.

5. Hoe waardeer je het kunstwerk?
Omcirkel een cijfer van 1 tot 10 Het betreft de
waardering. Je kunt een kunstwerk walgelijk
vinden maar het toch waarderen hoe het gemaakt
is.

De nabespreking
Het is goed om met elkaar de antwoorden te
delen. In gesprekken staan kinderen open voor
ieders mening en gevoel. Er is geen goed of fout.
Met de afbeelding op het digibord worden de
vragen besproken. Het is goed om soms extra
uitleg te vragen of door te vragen. Bij vraag 4
kunnen de kinderen uit 12 emoticons kiezen. Met
vinger opsteken kun je snel zien welke emoticon
het meest gekozen is.
Bij vraag 5 op dezelfde manier ook met vinger
opsteken op de lijn van 1 tot 10. Wat is het
gemiddelde van de klas?

WERKBLADEN

Werkblad Kunstbeschouwing

1

Naam:

1. Wat zie je?

2. Waar gaat dit kunstwerk volgens jou over?

3. Wat is opvallend? Kleur drie rondjes.
O kleur		
O textuur
O licht		
O ruimte
O vorm		
O compositie
O lijn		
O materiaal
4. Welke emoticon past bij jouw gevoel bij het kunstwerk? Zet er een rondje
om.

🤔
😍

🤤
😡

😱
😜

😢
😎

5. Welk cijfer geeft je? Zet er een rondje om.

😠
😂

😀
♥

2

3

4

5

6

7

8

10

Informatie over het beeld van de
kunstenaar die u na de les kunt
vertellen
Zonnewijzer “Kairos”, een spiegelmandala,
gebouwd bij Mariënacker Workum 2011, door
Eveline van der Pas
Materialen
Water, vijverfolie, bakstenen, bossen wilgentenen,
oude fiets-binnenbanden, stukken boomstam om op
te zitten, heksenbezems in het gras als een denkbeeldige markering of haag, zonlicht en wolken, gereflecteerd in het water en schaduw werpend.

Vorm
Cirkelvormig, met de wilgentenen naar een centrale
punt samengebonden.
De wilgentenen weerspiegelen in het water. De wilgentenen samengebonden “kegel” boven de grond
vormt ook een kegel naar beneden, het spiegelbeeld
in het water. Als je er naartoe loopt om in het water
te kijken, ben je zelf óók in beeld. Als het warm weer
is, kan je pootjebaden en zie je de mensen weerspiegeld in het wateroppervlak.
Door de zon vallen er, los van het spiegelbeeld,
schaduwlijnen op het wateroppervlak. Je kunt de
lijnen ook als zonnewijzer markeren op de stenen
rand van de vijver.

De naam “Kairos” komt uit het Grieks. Het gaat over
tijd, maar dan “kwali”-tijd. De tijd nemen die je nodig
hebt. In deze installatie “Kairos” wens ik iedereen
die er naartoe loopt rust en tijd, die nodig is, om
“kwali-tijd” te beleven: Even rustig gaan zitten, poo
tje baaien, in het water kijken, je verwonderen over
de weerspiegeling van de wilgentenen stervorm in
de diepte, genieten van hoe de zon schaduwlijnen op
het water maakt, door de wilgenteen-bossen.
Chronos staat tegenover Kairos. Chronos is “kloktijd”, precies meetbaar. Net als de schoolbel, die
precies op een klok-tijd gaat. Of net als de wekker,
die ‘s morgens, ook al sliep je net zo lekker, jou uit
je dromen helpt. Chronos en Kairos zijn de twee verschillende gezichten van de tijd.

WERKBLADEN

Kunst-doeles
1a
bij Kunstenaar van de Maand Eveline van der Pas

Licht-Schaduw figuren
Kinsto sjen hokker hobby ik ha?
Vanaf groep 1
––––––––––––––––––––––––––––––––
Laat jezelf zien in de schaduw met een voorwerp
dat bij je hobby hoort.
Doel:
De kinderen poseren in de zon op een vel patroonpapier in een houding en met een voorwerp die bij
de hobby past. Een ander trekt de contourlijn van
de schaduw op het papier.
De silhouetten worden door de leerlingen ingeschilderd. De silhouetten worden voor het raam
tentoongesteld. Herkennen de kinderen elkaar en
de hobby?
Wat heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•

Rollen patroonpapier à 10 meter
Houtskool of potlood
Een zonnige dag, liefst ‘s morgens voor een
langere schaduw.
Plakkaatverf
Bakjes water
Kwasten
Scharen

Werkwijze:
1. Knip voor elke leerling een meter of meer af
van de rol patroonpapier (afhankelijk van de
lengte van de leerlingen).
2. De leerlingen hebben van thuis een voorwerp
meegekregen dat bij hun hobby past.
3. Met hun stuk patroonpapier en het voorwerp
zoeken de leerlingen een plek op de speelplaats in de zon.
4. Ze ‘oefenen’ verschillende houdingen met het
voorwerp bij de hobby. Wat levert een mooie
schaduw op het papier op?
5. Een medeleerling of bij de kleuters extra hulp
tekenen met zwarte stift de omtrek van de
schaduw. Ze helpen elkaar.
6. In de klas wordt het silhouet met zelfgekozen
kleuren beschilderd met waterige verf.
7. Na droging wordt de naam van de leerling en
zijn hobby erbij geschreven.
8. De silhouetten worden voor de ramen in het
licht gehangen.
Nabespreking:
•
•
•
•
•
•
•

Bij welk silhouet kun je goed zien wie het is?
Waar kun je de hobby goed zien?
Wie hebben dezelfde hobby?
Zijn er ook grappige houdingen? Waarom?
Hoe is het geschilderd?
Hoe is het lichteffect?
Hoe vonden jullie de opdrachten?

WERKBLADEN

Kunst-doeles
1B

•
•
•
•

Bij Kunstenaar van de Maand Eveline van der Pas

Werkwijze:

Flashback - Dit was ik – Dit waren wij
Eartiids doe’t ik nog lyts wie
Vanaf groep 6
––––––––––––––––––––––––––––––––
Doel:
•
•
•
•
•

•

De leerlingen leren kledingstukken knippen in
2 delen, een voor- en achterkant.
De leerlingen leren stoffen aan elkaar spelden, een bovenkant en een onderkant.
De leerlingen leren stoffen aan elkaar vast te
naaien met naald en draad.
De leerlingen leggen kleding in een houding en
verstevigen de kleding met behangerslijm.
De leerlingen maken een compositie van alle
werkstukken en maken hier een installatie
van.
De leerlingen beschrijven wie ze waren.

Wat heb je nodig:
•

•
•
•
•
•

2 kledingstukken waar de leerling uitgegroeid
is. Eén bovenstuk: sweater, hoody, blouse of
T-shirt en één onderstuk: broek of rok.
Schaar
Knopspelden
Naaigaren
Naainaalden
1 pakje behangerslijm, kies de sterkste soort.

Plastic vuilniszakken als onderlegger
Emmers/ teilen
Blokkwast
Foto van leerling op A4.

1. Maak van tevoren de lijm klaar en verdeel over
de emmers en/of teilen.
2. Knip de kleding, 1 bovenstuk en 1 onderstuk,
bij de naden aan de zijkant open. Je hebt nu
een voor- en een achterkant.
3. Speld de voorkanten van het bovenstuk en onderstuk aan elkaar.
4. Naai met naald en draad de 2 delen aan elkaar. Lukt dit niet dan is het alternatief om
de 2 delen aan elkaar gespeld te houden. Met
extra hulp kan het ook met de naaimachine
genaaid worden.
5. Leg het geheel op vuilniszakken op tafels of
op de grond. Kwast de kleding goed in met behangerslijm. De kleding moet aan voorkant en
achterkant goed nat zijn.
6. Leg de kleding in een zelfbepaalde houding.
7. Laat het werkstuk goed drogen.
8. Schrijf een verhaal over: Dit was ik. Hoe oud
was je toen je deze kleding droeg? Wart deed
je in die tijd? Waar hield je van? Droeg je deze
kleding graag?
Nabespreking:
• In de kring laat ieder zijn/haar werkstuk zien
en leest het verhaal voor over wie hij/zij was.
• Welke presentatie spreekt je aan? Wat vind je
goed?
• Ben je tevreden over jezelf?
• Wat was moeilijk?

Tip voor meer inspiratie:
Ruimtelijke installatie: Als presentatie worden
alle kledingstukken van de leerlingen aan elkaar
verbonden. Verbind deze bijvoorbeeld op verschillende hoogtes aan elkaar. Hang de hele installatie
in de aula of op de gang.

WERKBLADEN

Kunst-doeles 2

•

Bij Kunstenaar van de Maand Eveline van der Pas

Geheimschrift
Skriuwe mei triedden
Vanaf groep 3
––––––––––––––––––––––––––––––
Iedereen heeft wel eens geheimen. Zo’n geheim
kun je schrijven, maar niemand snapt wat jij hebt
geschreven, want voor een ander is dat acadabra.
Alleen jij kent de code.

•
•
•
•

Werkwijze:
•

Doel:
•

•
•
•
•

De kinderen leren lijnen te leggen van garen
in verschillende stijlen, zoals golven, luslijnen,
enz.
De kinderen leren garens vast te plakken met
behangerslijm.
De kinderen gebruiken verschillende structuurgarens.
De kinderen zetten geheimtaal om in zelfbedacht lijnenspel.
De kinderen schrijven een verhaal bij het
werkstuk.

Wat heb je nodig?
*
Schilderdoeken in frame, bijvoorbeeld voor
€3,99: https://www.xenos.nl/schildersdoek-canvas-18x24-cm-set-van-3, of een andere zaak.

Witte garens van verschillende dikte: naaigaren, borduurgaren, breikatoen, wollen garens.
Ook mooi is garens met verschillende structuren. De kinderen kunnen dit van huis meenemen.
Dikke behangplaksel
Bakjes van bijvoorbeeld kwark/ yoghurt
Plakkaatverf wit/grijs en zwart
Schaar

•
•
•
•

•

•

•
•

Bij de voorbereiding van deze les kan alvast
een deel van de schilderdoeken geverfd worden door de leerlingen in grijs en een deel in
zwart. De leerlingen maken een keuze of ze
een wit/grijs of zwart lijstje willen. Maak alvast het behangplaksel en verdeel deze over
de bakjes. Zet de materialen klaar.
Knip verschillende draden (2 à 3 x zo lang als
het schilderdoek)
Leg de draden in het plaksel.
Pak een draadje en strijk de overtollige lijm
van boven naar beneden eraf, niet te hard.
Laat de draad sturend vallen in een zelfbedachte lijn. Van links naar rechts. Het lijntje
moet in één keer gelegd worden. Daarna niet
meer aankomen.
Herhaal punt 3 en 4 met verschillende draden.
Tot het af is. Lijnen mogen soms dichtbij elkaar of juist met meer ruimte ertussen.
Wat voor geheimschrift heb je gemaakt?
Schrijf dit verhaal op. Beschrijf ook voor wie
het geschreven is en waarom.
Droog het werkstuk.
Plak na het drogen het verhaal op de achterkant.

Why don't you write me? Van Eveline van der Pas

Nabespreking:
Is het goed gelukt? Hoe vond je de opdracht? En
waarom? De leerlingen laten hun werk aan elkaar
zien en lezen hun verhaal erbij.
Tips voor meer inspiratie:
De raamwerken kunnen los tentoongesteld worden, maar het kan ook als groepswerk gepresenteerd worden. Maak dan een compositie van witten, grijzen en zwarte achtergronden.
Eveline maakt lampen van 4 frames. Voor een
lamp moet het doek uit het frame gesneden worden en bespannen worden met kaasdoek. Dit is
enigszins transparant katoen. De werkwijze draden plakken blijft hetzelfde. Maak daarna 3 of 4
frames aan elkaar en zet er een kaars of waxinelichtje tussen.

WERKBLADEN

Kunst-doeles 3

Bij kunstenaar van de maand Eveline van der Pas

Aquarelleren op ‘KoTaMo’ muziek
Lit los, lit dy gean, wês frij
Vanaf groep 6
––––––––––––––––––––––––––––––––

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Een blok aquarelpapier, A3-formaat
Potten water, bakjes
Penselen, verschillende diktes
Waterverf en/of ecoline
Tape
Verzameling natuurlijke materialen: zaden,
blaadjes, grassprietjes, takjes, vruchtjes, pluisjes etc.
Lijm
Digibord met de opname van het instrument

Doel:

•
•

•

Werkwijze:

De kinderen maken kennis met een onbekend
muziekinstrument, de ‘KoTaMo’.

De installaties van Eveline worden soms ondersteund met muziek en natuurgeluiden. Ze bespeelt
zelf de KoTaMo.
‘Ko’ van Koto, Japans, de melodie-snaren, ‘Ta’ van
tanpura uit India- de vier “knerp’snaren, die veel
boventonen geven, En ‘Mo’ van ‘Monochord’, wat
‘één toon’ betekent, in C gestemd, ongeveer 45
van de 70 snaren, ooit bedacht door Pythagoras,
Griek.
In deze les ervaren we de bijzondere sfeer zonder
beeld. Ieder heeft zijn eigen gevoel en maakt zijn
eigen beelden. Ze luisteren in stilte naar een deel
van de opname van Eveline van der Pas.
De leerlingen maken een aquarel bij deze muziek.
In een tweede sessie kiezen ze natuurlijke materialen die ze bij de muziek vinden passen en plakken
het in een eigen compositie op de aquarel.
Ze bedenken een titel en geven een korte beschrijving van de betekenis.

1. Iedere leerling krijgt een vel aquarelpapier en
plakt de hoeken met tape vast op de tafel.
2. Met een groepje kinderen wordt de pot water
en verf in bakjes gedeeld.
3. Ieder kind krijgt een dik en dunner penseel.
4. Eerst bekijken de leerlingen het instrument op
het digibord en beschrijven het. Welk geluid
zou het maken?
5. Ze luisteren in stilte naar een deel van de opname van Eveline van der Pas. Komt het geluid
overeen met wat je verwachtte?
6. Het is meditatieve muziek die Eveline maakt.
We horen straks een langere opname.
7. Maak het aquarel papier met schoon water
behoorlijk nat.
8. Tijdens het luisteren in stilte kies je kleuren
verf die jij erbij vindt passen. Schilder ze vloeiend op het aquarelpapier. Ontstaan er vormen?
Welke kleuren kies je hierna?
9. Het kunnen ook kleuren worden in een bepaalde tint, bijvoorbeeld vooral blauwen.
10. Met dikke penselen maak je grotere vlakken,

11.

12.

13.
14.

met dunne penselen kun je lijnen maken.
Tweede sessie. Als de aquarel nagenoeg droog
is en de verf opgeruimd komen verschillende
bakjes met de natuurlijke materialen en lijm
op tafel.
Tijdens de muziek kiezen de leerlingen natuurlijke materialen en leggen het op de aquarel in
een eigen compositie.
Als ze tevreden zijn lijmen ze het vast.
Bedenk een titel die in het kort je gevoel weergeeft bij je werkstuk en leg in een paar zinnen
uit wat het voor jou betekent.

Nabespreking:
•
•
•
•
•

In de kring laat ieder zijn werkstuk zien en
leest de titel en betekenis voor.
Welke presentatie spreekt je aan? Wat vind je
goed?
Ben je tevreden over jezelf?
Wat was moeilijk?
Heb je het instrument en de muziek anders
leren kennen tijdens de les?

Tip voor meer inspiratie:
Snaarinstrumenten maken met elastieken van
verschillende diktes op een doosje of bakje.
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Elke maand nemen we een kunstenaar onder de
loep. We zoomen in op Eveline van der Pas.
Eveline laat zich inspireren door de energie tussen kunstwerk en de ruimte waar het voor gemaakt wordt. Licht en luchtstroming zijn daarbij
belangrijk om de ruimte te veranderen. In haar
installaties verbindt Eveline haar met vilttechniek
gemaakte werken met andere natuurlijke materialen, maar ook met water, licht, spiegels, fotografie,
projecties en geluid, meestal bestaande uit natuuropnames gecombineerd met muziek.
Sleutelbegrippen in haar werk zijn: Schoon, levensvreugde, samenhang, ruimte, reflectie. Eveline
werkt op haar ateliers in Marsum en Leeuwarden
of op locatie, waaronder twee maanden per jaar in
China: in Beijing of Wuhan.
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Kunst-logboekje
van

Ben je tevreden over wat je zelf maakte?
Waarom wel/niet?

Maak een tekening of plak een foto
van het kunstwerk

emoticon

Kunstenaar van de maand:

Mijn gevoel bij deze kunst		

cijfer: ……

Het ging over:

Ik vind het interessant dat dat:

WERKBLADEN

Kunstenaar van de maand
		
Evaluatieformulier leerkracht, , om te mailen naar kek2@keunstwurk.nl.

Heeft het project ‘Kunstenaar van de maand’ een meerwaarde gegeven in jouw lesprogramma?

Welk aanbod uit het lespakket heb je gebruikt?

Wat sprak je het meest aan?

Welk onderdeel sprak je minder aan?

Kon je dit project makkelijk in jouw programma inpassen?

Nodigde dit project uit om de kunstenaar op school uit te nodigen?

Heb je opmerkingen ter verbetering van de opzet en de uitwerking van het project
‘Kunstenaar van de maand’?

Extra
VAKOVERSTIJGENDE
LESIDEEëN
Ruimtelijke Illusies natekenen

Lichtproefjes

Geluidproefjes

https://www.proefjes.nl/proefje/043

Geluid kun je voelen.

https://www.proefjes.nl/proefje/062

https://www.proefjes.nl/proefje/042

https://www.proefjes.nl/proefje/134

https://www.proefjes.nl/proefje/034

https://www.proefjes.nl/proefje/024

https://www.proefjes.nl/proefje/087

https://www.proefjes.nl/proefje/035

https://www.proefjes.nl/proefje/089
https://www.proefjes.nl/proefje/090

Extra
VAKOVERSTIJGENDE
LESIDEEëN
Zonne-energie

Geheimschrift

Zonlicht is niet alleen lekker warm, maar ook
heel nuttig! De zon is namelijk een zeer krachtige
natuurlijke energiebron waar we in de toekomst
waarschijnlijk veel mee te maken zullen krijgen.
Een goed onderwerp om meer over te leren!

Het is niet zo eenvoudig een boodschap aan iemand te versturen als je per se wilt dat iemand
anders die niet kan lezen.

https://www.opzijnplek.nl/blogs/ons-duurzame-speelgoed/spelen-met-de-zon-5-zonnige-doehet-zelf-experimen/
https://www.energiegenie.nl/zelf-doen/doe-proefjes/maak-een-zonnemolen
https://www.energiegenie.nl/zelf-doen/doe-proefjes/marshmallows-in-de-zon
https://www.c3.nl/ontdekchemie/proefjes/zonnemelk/

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheimschrift/
https://www.feestideevoorjou.nl/geheimschrift-maken

