
Gekke fratsen (portretten) 
Tijdens een bezoek op grote hoogte van de st. Jan kwam ik boven aan de trap langs een 

vitrine met houten koppen. Nieuwsgierig vroeg ik aan iemand wat die nu in de kerk 

deden? Het zijn  (malle) fratsen, vroeger hingen die onder de balken in de kerk zodat als 

de bezoekers afdwaalden van de preek en wat rond gingen zitten kijken door die rara 

kop uit hun dwaling werden gehaald en weer naar de preek gingen luisteren.  

 

Dieren tekenen of schilderen 
Zoek een afbeelding van je favoriete dier en teken of schilder dit zo realistisch mogelijk. 

Let goed op de verhoudingen en maak verschillende lagen om veren of vacht aan te 

geven. 

Werken met o.i. inkt en houtskool 
Het werken met eens andere materialen kan je altijd weer verrassen deze keer o.i. inkt 

en houtskool, werken in zwart wit en grijzen dus. Gebruik het houtskool voor de grijze 

partijen, of dun de o.i. inkt met water af. Zet wat voorwerpen voor je neer en probeer 

ze zo goed mogelijk uit te werken. 

Kunstkaarten 
Op de kunstkaarten staan verschillende opdrachten. Kies blind een kaartje uit… 

of zoek een leuke kaart … 

 

Pointillisme  
Het pointillisme is een bekende schildertechniek die tegen het eind van de negentiende 

eeuw werd beoefend. Bij deze techniek plaatsten kunstenaars alleen gekleurde stippen 

of kleine streepjes (divisionisme) op een doek. Men maakte hoofdzakelijk gebruik van 

primaire, ongemengde kleuren. ( George Seurat, Paul Signac) 

Zoek een leuke afbeelding en probeer die in deze techniek te maken. 

Fantasie  
Fantasie is het tegenovergestelde is realiteit. Het betekent ook verbeeldingskracht, het 

vermogen tot fantaseren. Fantasie en dagdromen kunnen een hulpmiddel zijn en de 

creativiteit verhogen. We gaan ‘vlekken’ maken met (aquarel) verf en daar iets van 

maken bv dieren bloemen. 

 

Arceren kunt u leren  
Arcering is een techniek die veel wordt gebruikt in pen en potloodtekeningen. 

Arceren betekent: tekenen met lijntjes,  hoe meer lijntjes over of naast elkaar hoe 

donkerder de partij wordt. Door te variëren met de afstand ontstaan meer verschillende 

grijstonen of kleurtonen.  Teken de lijnen ook over elkaar in verschillende richtingen. 

probeer eens plooien te arceren of iets anders. 
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