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EDITIE

Aan de slag met 
het campagnebeeld 

van Carll Cneut



Een lepeltje kunst

Op zondag 21 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, theater, woord enz. Zo proberen we al op jonge leeftijd 
hun interesse in kunst aan te wakkeren.

10 JAAR!

Dit jaar vieren we de 10de editie van Kunstendag voor Kinderen. Om dat extra in de 
verf te zetten, koppelen we een grote wedstrijd aan onze feestdag. De rode draad? 
De affiche die Carll Cneut ontworpen heeft speciaal voor deze 10de editie. 

Bekijk de tekening goed en laat je fantasie de vrije loop: dans, zing, teken, boetseer 
of schrijf een gedicht, alles kan en alles mag. Wij verzamelen alle inzendingen en maken 
er 1 mega-kunstwerk van. Doe dus zeker mee, alleen of met je klas, gezin, vereniging, 
… want de meest originele creaties belonen we daar bovenop nog eens met een eigen 
expo of optreden op een unieke cultuurplek! 

De affiche, het deelnameformulier en meer informatie over de wedstrijd vind je terug op 
www.kunstendagvoorkinderen.be

HEB JE WAT INSPIRATIE NODIG?

Wil je meedoen, maar weet je niet goed hoe je de kinderen aan het werk kan zetten? 
Freelance beelddocente Liesbeth Eysermans bedacht enkele speelse leeractiviteiten waar 
we met al onze zintuigen, ledematen en fantasie in kunnen duiken. Elke activiteit kun je 
uitvoeren in de klas maar ook met je gezin, op de jeugdbeweging, in de opvang of op 
een familiefeest.

We wensen jullie veel succes en vooral veel plezier!



1. WOORD: HET CNEUTVERHAAL

» Verzamel in een kring of in een gezellig hoopje.
» Toon de kinderen de affiche die Carll Cneut heeft ontworpen.
(liefst op groot formaat, bv. digitaal. Zo kun je de details in de affiche goed bekijken met 
de kinderen)

STEL VOLGENDE OPEN VRAGEN

» Wat is er aan de hand?
» Wie zie je allemaal?
» Wat zijn ze aan het doen?
» Zijn ze gelukkig? Hoe voelen ze zichzelf?
» Zie je iets geks?
» Vind je iets mooi?
» Wat voor muziek past er bij deze tekening?

» Zet de muziek op die de kinderen passend vinden, op een laag volume.
» Geef de kinderen een blaadje papier en een potlood of pen.
» Zorg dat het beeld nog steeds goed zichtbaar is en laat hen zelf een verhaal 
bedenken rond het beeld van Carll. Wat is er volgens hen aan de hand?
 
Ze schrijven tot ze klaar zijn (of mogen nog verder werken op een ander moment).
Laat hen hun naam, de datum en ev. een titel voor hun verhaal erbij noteren.
Hou de verhalen bij. Je kunt op een later moment de verhalen van enkele kinderen (laten) 
voorlezen in de groep.

WEDSTRIJD 

Laat de kinderen kiezen welke 3 verhalen 
uit de groep hen het meest bij blijven. 

Scan deze in (of maak er een duidelijke 
foto van) en stuur ze door via het 
wedstrijdformulier op 
www.kunstendagvoorkinderen.be

Zo maken jullie kans op een expo in een 
echt museum of cultuurhuis waar jullie 
al jullie verwerkte opdrachten rond het 
campagnebeeld van Carll Cneut aan de 
wereld kunnen tonen!



2. BEELD - GGT: DE GROTE GEZAMENLIJKE TEKENING

» Kijk eens goed naar het beeld dat Carll Cneut tekende voor de 10de editie van 
Kunstendag voor Kinderen.
» Verdeel de groep in kleinere groepjes van ongeveer 4 kinderen. Elk groepje krijgt 
een groot wit blad papier (bv. 4 oude affiches, die je aan elkaar kleeft en waarvan je de 
achterkant gebruikt).

GA IN EEN CIRKEL ROND HET GROTE WITTE BLAD ZITTEN

Het is de bedoeling dat we eindigen met een groot zelf verzonnen wezen of 
personage op het witte blad.

» Er is 1 dikke zwarte permanentstift.
» Om de beurt mag iemand één ding tekenen op het blad. 
 (Een knoopje is prima, een hele arm ook)
 (Belangrijk: je kunt dit niet verkeerd doen. Alles wat er op het papier terechtkomt is      
 goed.)

EXTRA

Maak het extra uitdagend door op voorhand te beslissen dat je je stift niet van het blad 
mag opheffen eens je begint!

Als de stift de kring rond gegaan is, bekijk je of het wezen ‘af’ voelt of dat er nog 
iets ontbreekt. Je kunt altijd nog een extra rondje doen.

EXTRA

» Als er tijd en zin is, kunnen jullie een kleurenpalet bepalen en kan iedereen 1 stukje van 
het wezen inkleuren.
» Je kunt ook inkleuren door stipjes te zetten of kleine streepjes of andere zelf bedachte 
patronen te creëren.
» Hoe heet jullie wezen? En wat is zijn/haar job?
» Als je merkt dat de kinderen er veel plezier in hebben, kun je met de voltallige groep 
samen nog een überGGT maken!

WEDSTRIJD 

Maak een duidelijke foto van jullie GGT’s en stuur deze door via het wedstrijdfor-
mulier op www.kunstendagvoorkinderen.be

Zo maken jullie kans op een expo in een echt museum of cultuurhuis waar jullie al 
jullie verwerkte opdrachten rond het campagnebeeld van Carll Cneut aan de wereld 
kunnen tonen!



3. BEWEGING: CARLL-ROBICS

Projecteer/toon het campagnebeeld van Carll Cneut in het groot en zorg dat er 
plaats is in de ruimte.

» Laat de kinderen liedjes opsommen waarvan ze vinden dat die passen bij het 
beeld. Zet deze klaar in een Spotify-lijstje of op YouTube.
» Laat de kinderen verspreid door elkaar plaatsnemen en zet de muziek aan.
» Telkens als jij ‘JA’ zegt (of een ander codewoord dat ze zelf mee kunnen beslissen), 
nemen de kinderen een pose aan van een van de figuren op het campagnebeeld. Ze 
kopiëren hun houding van kop tot teen. Van bek tot vleugel.
» Laat de kinderen zeker een keer of vijf een nieuwe pose aannemen.
» Vervolgens laat je de kinderen op een streepje plechtige klassieke muziek (bv. iets 
van Beethoven of Wagner) door elkaar ‘dansen’ door de bewegingen die ze net getest 
hebben na elkaar te maken.

EXTRA

» Laat korte fragmenten horen van de nummers die de kinderen vonden passen bij het beeld.
» Wissel regelmatig af met een streepje klassieke muziek.
» Zwier er eens een techno nummer (bv. Charlotte de Witte) of een metal nummer (bv. Chan-
nel Zero) tussen.
» Hoe zien hun bewegingen er dan uit?
» Welke bewegingen en welke muziek past nu echt het best bij het campagnebeeld?
Laat hen dit in groep beslissen en laat hen vervolgens nog een laatste keer ‘losgehen’ op dat 
nummer.

» Film hun danskunsten met je smartphone.
» Zet achteraf een filter (zwart-wit of net heel felle kleuren?) over het filmpje (dit kan 
gratis via Instagram of in het basisaanbod van je telefoon).

TIP 

Speel het filmpje af zonder geluid, maar zet via de computer het nummer op dat ze 
verkozen tot best passende nummer. Doordat er op die manier geen omgevingsgelui-
den aan te pas komen, enkel hun bewegende beeld en de muziek, lijkt het alsof ze een 
muziekclip hebben gemaakt. Op die manier komt het campagnebeeld volledig tot 
leven! Bekijk tot slot de clip samen.

WEDSTRIJD 

Stuur het filmpje van hun danskunsten door via het wedstrijdformulier op 
www.kunstendagvoorkinderen.be

Zo maken jullie kans op een expo of voorstelling in een echt museum of cultuur-
huis waar jullie al jullie verwerkte opdrachten rond het campagnebeeld van Carll 
Cneut aan de wereld kunnen tonen!



4. DRAMA + FOTOGRAFIE: OP MIJN ZONDAGS

Kijk eens goed naar wat je aan hebt.
Kijk nu eens goed naar hoe de personages op het beeld van Carll eruitzien.
Zou jij zo’n kaboutertekenaar, kikker, vogel of benig snoepje kunnen worden?

» Als je je jas als broek gebruikt? 
» Als je met een blaadje papier een hoedje maakt?
» Als je je boekentas als kikkerbuik gebruikt?
» Als je die meloen of dat kussen onder je trui propt?

Kun je je kapsel laten aanpassen door een klasgenoot of vriend?

Zit je gezicht in de plooi? Pas ook je uitdrukking aan zodat je zo hard mogelijk op 
een kikker, snoepje, kabouter of… lijkt!

Als jullie getransformeerd zijn naar deftige wezens, mogen jullie een groepspose 
aannemen waarvan de begeleider een foto kan maken.
Kijk naar het beeld van Carll voor inspiratie. 

EXTRA 

»  Als je merkt dat de groep geniet van het foto-aspect, kun je de opdracht verder 
uitbreiden door hen in groepjes op te delen en een fotoshoot in Cneut-thema te laten 
uitvoeren.
» Probeer je ook eens te verkleden tot een personage van de GGT’s uit activiteit 2!

WEDSTRIJD

Stuur de foto’s van hun fotoshoot door via het wedstrijdformulier op 
www.kunstendagvoorkinderen.be

Zo maken jullie kans op een expo in een echt museum of cultuurhuis waar jullie 
al jullie verwerkte opdrachten rond het campagnebeeld van Carll Cneut aan 
de wereld kunnen tonen!



5. CROSS-OVER DE COMBO VAN ALLES: FEEST WOEHOEW!!!

HOERA!

We vieren feest vandaag!
Carll Cneut’s afbeelding toont ons allerhande wezens die zich klaarmaken 
voor een groots feest. Wij hebben ons met de vier leeractiviteiten eigenlijk ook 
klaargemaakt voor ons eigen feest!

Zo kunnen we op onze unieke manier de 10de editie van de Kunstendag voor 
Kinderen vieren met een zelfbedacht (en reeds voorbereid) themafeest!

» Hang jullie GGT’s op in de ruimte.
» Zet jullie Carll-robics-muziek op.
» Verkleed jullie als je favoriete personage zodat jullie zo hard mogelijk lijken op de 
wezens uit de affiche van Carll Cneut of op het personage uit jullie GGT’s.
» Beweeg doorheen de ruimte met je zelfbedachte dansmoves.

EXTRA

» Voor kinderen die erg genieten van drama: als je elkaar tegenkomt, doe dan aan small 
talk maar de small talk gaat over onderwerpen waar alleen de wezens op de tekeningen 
van Carll en de GGT boodschap aan hebben (waar de nieuwe kikkerbroekenwinkel zit of 
wie het pas verhuisde zuurstokvrouwtje al ontmoet heeft). Misschien spreken jullie niet 
eens Nederlands maar kikkers, snoepjesdialect of een onaards taaltje?

» Versier de ruimte met stukken stof en/of een zelf geïllustreerde vlaggenlijn!

NOG MEER EXTRA

» Maak een koekjes/fruitbuffet met wat de kinderen bij hebben voor tijdens de pauze. 
» Hebben jullie een keuken ter beschikking? Niets houdt jullie tegen om zelf koekjes te 
bakken! Of om popcorn te maken!

OM TER MEEST EXTRA

» Versier de koekjes zodat ze passen bij jullie feest!



ZONDAG 21 NOVEMBER 
EEN HELE DAG KUNST VOOR KINDEREN EN HUN FAMILIE

Heb je de smaak te pakken? 
Kom dan zeker op zondag 21 november naar Kunstendag voor Kinderen!

WAAR NAARTOE

Zoek je een activiteit in jouw buurt? Gebruik dan de zoekmachine op 
kunstendagvoorkinderen.be

RESERVEREN

Reserveren gebeurt bij het huis waar de activiteit plaatsvindt. 
Daar kun je 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

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
kunstendagvoorkinderen.be 


