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EEN LEPELTJE KUNST
Op zondag 17 november is het weer Kunstendag
voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen (en hun
familie) in Vlaanderen en Brussel proeven van alle
vormen van kunst: beeldende kunst, muziek, dans,
circus, theater… Bedoeling van die proeverij is om hen
kunst te leren smaken.
U als leerkracht of begeleider kunt hen helpen.
Freelance beelddocente Liesbeth Eysermans heeft
enkele leeractiviteiten uitgedacht vanuit de vier
basisvaardigheden uit de gids voor cultuur in het
onderwijs ‘Cultuur in de Spiegel’. Met dit materiaal
kunt u in de aanloop naar Kunstendag voor Kinderen
aan de slag.
Projecteer ook het campagnebeeld van Kunstendag
voor Kinderen in uw klas of lokaal. In die tekening
van Gerda Dendooven maken kinderen samen een
wereld vol kunst. Daar hebben ze volgens haar om
gezond te leven elke dag (minstens) een lepeltje van
nodig.
Uitgebreide tips vindt u op kunstendagvoorkinderen.be

een hele dag kunst voor
kinderen en hun familie

BEWEGING & DRAMA

# STAP-SPRING-STOMP

3-6 JAAR
> Kan je door je bewegingen laten zien hoe je je voelt?
Kan je bang wandelen, dromerig wandelen, verliefd
wandelen, boos wandelen, blij wandelen...?

> Varieer in spelers, tempo en instructies!

KLANK

3-6 JAAR
> Toon de kinderen een inspirerende afbeelding.
> Laat hen in stilte allemaal één element uit de
afbeelding kiezen en onthouden.
> Laat hen vervolgens een geluidje bedenken dat past
bij hun gekozen element.
> Vraag hen op de grond te gaan liggen met gesloten
ogen. ‘Als ik je aanduid mag je (met je ogen nog steeds
gesloten) je geluidje maken’.

> Laat de kinderen vertellen over hun gekozen
voorwerp.

6-12 JAAR
> Laat hen een liefdesbrief schrijven voor hun
favoriete walgelijke item!

> De regisseur fluistert de speler in één woord de uit
te beelden emotie in. Na enkele stappen doorheen de
ruimte, zegt de regisseur een nieuwe emotie en past de
speler zich meteen terug aan.

# TSIE-TSJA-KA-BLAM-BOE-WAAARGH

> Zorg voor identieke sokkels (een baksteen, een
blokje, een conservenblik,…) en verf deze wit. Hierdoor
krijg je automatisch een mooie lijn in de collectie
waardoor het geheel bijna vanzelf een zekere
tentoonstellingswaarde krijgt!

> Laat hen uitleggen aan een vriendje waarom ze
verliefd zijn op hun voorwerp.
Bijvoorbeeld ‘Mijn stinksokken zijn gewoon de
allerliefste stinkies ooit! En ze zijn zo zacht en hun
geur is zo heerlijk walgelijk’.

> Er is een speler en een regisseur.
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3-6 JAAR
> Laat de kinderen een lievelingsvoorwerp meebrengen
dat niet groter is dan hun hand.

> Laat hen elk één walgelijk ding kiezen.
Bijvoorbeeld ‘stinksokken’. Vertel hen dat ze vanaf nu
verliefd zijn op dat vuile voorwerp.

6-12 JAAR
> Laat twee kinderen een ‘mini-improvisatie-spel’ spelen.

kunstendagvoorkinderen.be

# EXPO-WOHOOOW

3-6 JAAR
> Laat alle kinderen walgelijke dingen opsommen en
verzamel hun suggesties.

> Terwijl een kind zich verplaatst van punt A naar
punt B, heeft het maar één opdracht: d.m.v. zijn/haar
lichaamshouding -en dus zonder te praten- tonen aan
de rest van de groep hoe hij/zij zich voelt.

ZONDAG 17 NOVEMBER

BEELD

WOORD

# IK BEN VERLIEFD OP DE GFT-BAK

> Als alle geluidjes zijn verkend, gaan de
kinderen in een grote kring staan.
> Zodra jij hen als dirigent aanwijst,
maken ze hun geluid, luid en
duidelijk.
> Door te wisselen in tempo
of door de verschillende
geluiden van de kinderen
te combineren krijg je een
heus klankenstuk!

> WAAR NAARTOE
Zoekt u een activiteit in de buurt van uw
school? Gebruik dan de zoekmachine op
kunstendagvoorkinderen.be
> RESERVEREN
Reserveren gebeurt bij het huis waar de activiteit
plaatsvindt. Daar kunt u ook meer info krijgen.
> VANAF-LEEFTIJD
Let bij het reserveren op de vanaf-leeftijd.
> TOEGANKELIJKHEID
Veel deelnemende organisaties hebben extra
voorzieningen voor mensen met een beperking.
Informeren op voorhand is aangeraden!
> ORGANISATIE
Kunstendag voor Kinderen is een initiatief van de
Vlaamse minister van Cultuur en wordt georganiseerd
door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
> VOLG ONS
@KunstendagVoorKinderen
@KunstendagvrKin
@kunstendagvoorkinderen

6-12 JAAR
> Laat hen regelmatig nieuwe voorwerpen
meebrengen.
> Telkens wanneer de wissel van de voorwerpen
zich aandient, kan een kind de ‘curator’ zijn en de
opstelling van de sokkels in de ruimte vormgeven.
> De ene maand staat de mini-expo misschien op
de vensterbank, een andere maand in de gang, enz.
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