
 
 

 
 

 



 
 
 

Voorwoord 
 
 
 

 
Beste lezer van dit magazine, 

 
 

Kunstportaal is vanwege de Corona bijna 2 maanden gesloten geweest. In deze periode 
zijn er opdrachten gemaakt en online geplaatst. Inmiddels hebben we heel wat 

opdrachten verzameld en daarom leek het ons leuk om deze te bundelen in een 
magazine.  

 
De opdrachten zijn via de kunstportaal website aangeboden maar ook via de zo-website 
en FaceBook onder de noemer “Kunstportaal digitaal momentje” Een momentje ter 

inspiratie of als opdracht om te leren of te creëren! 
 

Kies een opdracht uit die bij je past 
Veel plezier!! 

  
 
  

  
 
 

 
 
 

 
 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 1”: “Natuurlijke schets” 
 
Het voorjaar is begonnen! De natuur groeit steeds geleidelijk en onverstoorbaar door, 
ook in tijden van hectiek. Je gaat voor dit “momentje” op zoek naar een stukje natuur om 
je heen:  
 
1. Kijk een moment om je heen. In je huis of uit het raam, in je tuin of vanaf het balkon. 
En kies een stukje natuur uit dat je aanspreekt. Dit kan een tuinplant zijn, een takje, 
veertje, de hond van de buren, zonnestralen, bloem, boomknoppen, spinrag, kamerplant, 
beestje op de muur, graspol tussen de tegel, een wolk etc. 
 
2. Maak een schets van dit stukje natuur én overdrijf hierbij één kenmerk! 
 
Creëer zo een uniek stukje natuur! 
  
Tip: Laat het kenmerk opvallen door uit te vergroten! Maak je stukje natuur of een detail 
hiervan veel scherper, zachter, feller, hariger, puntiger, kronkeliger, gekleurder, ronder, 
hoekiger, worteliger etc.  
 
Materiaal: Bijv. potlood, pen, krijt en/of verf.  
 
Werk je het liever uit op foto, gedicht of andere beeldende creatie, het mag allemaal!  
 
Succes! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie!  
 

 
 
 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 2”: “Stilleven” 
 

We laten allemaal sporen achter in huis. 
 

De ontbijtboel op de tafel. 

De lege zak chips en half glas fris na een avondje bank hangen. 

De slingerende potloden, mislukte schetsjes en puntenslijper-slijpsel na een uurtje 
tekenen. 

De verzameling lege batterijen en kapotte gloeilampen, wachtend om weggebracht 
te worden. 

En zelfs voor degenen die wel de rommel achter zijn rug opruimt, is er stil leven als 
het afwas in het druiprek. 

 
Laat je vandaag inspireren door een stil leven in jouw huis! 

Welke sporen vind jij terug? 

 
Werk het uit met materiaal naar eigen keuze. Foto, tekening, schilderij, kleiwerk, 
gedicht of andere beeldende creatie, het mag allemaal! 

 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats jouw creatie onder deze post! 

 
Succes en fijn weekend! 

 
 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 3”: “Thuismuseum” 
 
Voor dit digitaal momentje hebben we voor jullie een kunst tip! 
De app en webpagina: Google Arts&Culture, geeft je de mogelijkheid om vanuit je 
eigen woning kunst van over de hele wereld te bekijken!  
 
Je kunt kunstwerken echt van dichtbij bekijken door de zoomfunctie. En je kunt zelfs 
virtuele rondleidingen krijgen door nationale en internationale musea en andere top 
exposities! Musea als Guggenheim New York, Pergamommuseum Berlijn, 
Rijksmuseum Amsterdam, Musée d’Orsay Parijs en nog veel meer kun je online 
bezichtigen. Naast musea kan je iconische locaties en beroemde gebouwen 
bezoeken. 
 
Kortom ga op reis vanuit je eigen huis en neem een kijkje op deze (gratis) 
app/website.  
 
Op een later moment zal ik terugkomen op Google Arts&Culture. Ga het nu eerst 
zelf ontdekken! Veel plezier! 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 4”:  
“Compositie, licht en perspectief” 
 
Voor vandaag gaan jullie aan de slag met een nieuwe opdracht. Dit keer met behulp 
van een instructiefilmpje! Klik op de link hieronder, zo kom je bij de uitleg. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AX14VEnQYtw 
 
De stappen: 

1. Je maakt een opstelling van wc-papierrollen 
2. Je bepaald hoe het op de afbeelding komt (compositie) 
3. Je bedenkt waar het licht vandaan komt (lichtval) dit kan bij het raam of met 
een lamp. 
4. En je bedenkt welk perspectief (van boven, onderen of recht ervoor) 
5. Je maakt er een een foto van... 
6. en deze foto ga je na-tekenen of schilderen. 

Tekenen zou ik met een grijs of zwart potlood doen en als je gaat schilderen kun je 
zwarte en witte verf gebruiken (licht en 
schaduw) 
 
Dit kan op papier of op een 
canvasdoekje. 
 
Succes! 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AX14VEnQYtw


“KUNSTportaal digitaal momentje 5”: “Cultuurles Online” 
 
Voor dit digitaal momentje hebben we voor jullie een cultuurtip! 
De Lindenberg; huis van Kunsten in Nijmegen presenteert ‘Thuisbezorgd’ 
 
Elke werkdag om 17.00 is ‘De Lindenberg Nijmegen’ een half uurtje live online met 
‘Thuisbezorgd’. De docenten geven dan een korte les vanuit telkens weer een 
andere kunstdiscipline. Neem eens een kijkje en doe mee!  
 
Het is bedoeld voor iedereen, je hoeft dus geen cursist van de Lindenberg te zijn. 
Ze hebben aanbod op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater en dans.  
 
Thuisbezorgd van de Lindenberg is te vinden op 
www.youtube.com/delindenbergnijmegen of facebook.com/lindenbergnijmegen. 

 
 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 6”: “Heldendaden” 
 
Het is een uitzonderlijke tijd, waarin ons gevraagd wordt uitzonderlijke daden te verrichten. 
 
Afstand houden van de mensen om je heen, boodschappen doen met voorzichtigheid, je 
ontpoppen tot ouder-thuiswerker-leerkracht-duizendpoot. Maar ook: een lief leuk kaartje op 
de post doen, boodschappen meenemen voor je buur, of je creativiteit tot bloei laten komen. 
 
Uitzonderlijke daden…? HELDEN DADEN! 
 
Opdracht voor vandaag: 
 
Teken jouw SUPERHELD die met zijn/haar superpower de wereld een beetje 
mooier/leuker/liever maakt! 
 
Wat helpt je op weg: 
- Je kan de held inspireren op jezelf. Welke heldendaad heb jij gedaan? Of welke 
superpower zou jij nu willen hebben?  
- Je kan je held inspireren op een ander. Iemand die voor jou iets bijzonder heeft 
gedaan. Of, welke held zou jij nu (veilig) over de vloer willen? 
- Dingen waar je aan kan denken bij het creëren van jouw superheld: 
een helden naam, de kleding, een logo. Heeft ie superkracht(en), gadgets, een bijzonder 
vervoersmiddel? Waar komt ie vandaan? 
- Overdrijven mag! Laat je verbeelding de vrije loop.  
 
Laat die superhelden maar komen! 
 

 
 
  

 



"KUNSTportaal digitaal momentje 7": "Poezelig" 
We gaan breien! Volg de afbeelding voor de te nemen stappen, zoals ook hieronder 
beschreven: 

● Brei 3 lapjes: 
 
1x 24 steken en 28 toeren, dit wordt het lijfje 
1x 14 steken en 28 toeren, dit wordt de kop 
1x  10 steken, elke 4e toer de eerste 2 steken samenbreien en de laatste 2 
steken samenbreien totdat je nog 4 steken op de naald hebt, dit wordt het 
staartje. 
 

● Vouw het lapje voor de kop dubbel, naai de zijkanten dicht, maak oortjes van 
de hoeken. 

● Vouw de hoeken van het lapje voor het lijf zoals op de afbeelding en naai ze 
vast 

● Vul de kop en het lijfje met vulmateriaal 
● Naai ze dicht en aan elkaar 
● Naai het staartje dicht en vul op met vulmateriaal 
● Borduur oogjes, mondje en snorharen 

En klaar is poes! 

Succes! 

 

 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 8”: “Abstract en Muzikaal” 
 
Veel mensen zijn dol op muziek. De zang en klanken brengen je in vervoering, maken je 
bijvoorbeeld blij of je krijgt juist zin om te dansen. Muzieksmaak is heel persoonlijk. De 
een houdt van klassiek, de ander luistert liever pop, dance of rock. In deze tijden zie je 
ook dat muziek mensen verbindt.  
 
Muziek is tevens terug te vinden in de beeldende kunst:  
De kunstschilder Wassily Kandinsky is van belangrijke invloed geweest op de 
ontwikkeling van de abstracte schilderkunst. Kandinsky haalde veel inspiratie uit de 
muziek. Hij zag overeenkomsten tussen de schilderkunstige beeldelementen als lijnen, 
kleuren en vormen en muzikale elementen als ritme, klanken en akkoorden. Die 
verbeeldde hij in zijn abstracte schilderijen. Zijn werk is kleurrijk, ritmisch en melodieus te 
noemen. 
 
Voor deze opdracht ga je aan de slag met je favoriete liedje of muziekstijl: 
 
1. Kies je favoriete liedje of muziekstijl.  
Voordat je iets op papier (of doek) gaat zetten; zet je muziek aan en luister het nummer 
eerst aandachtig. Wat hoor je? Hoe klinkt de beat, het ritme, de instrumenten? Hoor je 
dynamiek of harmonie? Hoor je herhaling of tegenstellingen? Wat hoor je nog meer in de 
muziek? 
 
2. Vertaal de muziek elementen die je hoort naar beeldelementen.  
Wat vind je passen bij je liedje: strakke lijnen, golvende of onregelmatige lijnen? 
Geometrische vormen of juist organische vormen? Welke kleuren vind je bij de muziek 
passen? Hoor je veel contrast of dynamiek? Vertaal dit dan ook naar je tekening: er kan 
bijv. contrast zijn in vorm, grootte, kleur of tegenstellingen in hard/zacht, licht/donker. Of 
leg bijvoorbeeld nadruk op harmonie door gebruik van evenwichtige kleuren of 
compositie.  
 
 Tip:. Abstracte kunst wordt ook wel non-figuratieve kunst genoemd. Het bestaat slechts 
uit vormen, kleuren, evenwicht, de compositie, de ordening en ruimtelijke werking.  
Je maakt vandaag een abstract werk. Het gaat er om dat je ontdekt hoe je kunt spelen 
met abstracte lijnen en vormen. Heb plezier in het luisteren en vertalen naar beeld! 
 
Je bent dirigent van je schilderij. Succes! 
 
Materiaal: mixed media.  
 

 



Werk je het liever digitaal uit, in de vorm van een gedicht of andere beeldende creatie, 
het mag allemaal!  
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie!  

 
 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 9”: “Van Picasso naar Da vinci” 
 
Picasso & Da Vinci samen door 1 deur… 
Een portret schilderen op een eigenzinnige manier. 
 
Klik op de link voor het filmpje met uitleg: 
https://www.youtube.com/watch?v=mcAchFyq15U 
 
Het gaat er niet om dat het een meesterwerk wordt... heb vooral plezier!! 
 
Benodigdheden: 

● een doek (afmeting maakt niet uit) 
● acrylverf (blauw, rood, geel, zwart, wit) 
● grote en kleine penselen 
● potlood/krijtje wateroplosbaar 

 

Succes! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie!  
 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch


“KUNSTportaal digitaal momentje 10”: “Denim” 
 
Voor dit digitaal momentje willen we jullie attenderen op de leuke tip die staat op de 
pagina van het textielmuseum: 
 
https://www.facebook.com/508673752504874/posts/2981273395244885/?sfnsn=mo&d=
n&vh=e  
 
Het is een online workshop met een mooie techniek voor het repareren van je oude 
denim, je zou er bijna een gat in je broek voor knippen! 
 
Veel plezier! 
 
 
  

 

https://www.facebook.com/508673752504874/posts/2981273395244885/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/508673752504874/posts/2981273395244885/?sfnsn=mo&d=n&vh=e


“KUNSTportaal digitaal momentje 11”: “Astrokat” 
 
Voor vandaag hebben we de volgende korte boodschap: 
 
→ Teken een gezicht op de kat en plaats hem dan hier op facebook!  
 
Doe je ook mee? 
 
Succes! 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 12”: “Andere reflectie” 
 
Misschien ben je inmiddels, na al dat verblijf in eigen huis en op eigen balkon of eigen tuin, 
een beetje uitgekeken op die eigen omgeving. Dus dan wordt het tijd om anders naar je 
omgeving te gaan kijken! 
 
Daar zijn een heleboel manieren voor! Eéntje is om er een spiegel bij te nemen. 
 
Heb je toevallig een scherf van een kapotte spiegel? Dan heb je mazzel, maar je kan ook 
gewoon een scheerspiegel, fietsspiegeltje, of de spiegel uit de gang of zo gebruiken voor dit 
stilleven. 
 

● Loop eens met de spiegel door je huis of tuin en zet hem op verschillende plaatsen 
neer. Waarschijnlijk zie je verrassende dingen waar je normaal gesproken nooit naar 
kijkt.  

● Probeer de spiegel zo neer te zetten dat je een leuke/ mooie/ bijzondere compositie 
krijgt. Het is de bedoeling dat je als kijker in eerste instantie niet snapt wat er aan de 
hand is.  

● Maak hier een tekening of schilderij van in je favoriete techniek. 
 
Succes! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie!   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 13”: “Waar is …. ?” 
 
Het is bijna paasweekend… dat betekent eieren zoeken! …. waarom niet zoeken in een 
tekening? 
 
Dit doet me denken aan de tegenwoordig zeer populaire zoekboeken. Een hele bekende is de 
engelse schrijver en illustrator Martin Handford van “Waar is Wally?”. 
 
Je gaat nu je eigen zoekprent maken! 
 

1. Bedenk wat je toeschouwer moet zoeken in jouw prent.  
Misschien ga jij ook voor het paasthema… iets anders kan natuurlijk ook! 
 

2. Om een zoekprent te vullen, maak je gebruik van textuur en overlapping. 
 
Uitleg:  
Met texturen kan je vlakvulling geven. Je geeft je getekende objecten onderwerp en 
diepte door middel van bijvoorbeeld arcering. Vormen, tonen en lijnen; oefen met 
verschillende soorten arceringen en krabbels. 
Met overlapping ontstaat diepte. Vormen en figuren staan deels voor elkaar geplaatst, ze 
dekken elkaar af.  
 

3. Je kunt online inspiratie opdoen. Je zult zien dat je de afbeelding lekker vol kan maken en 
je toeschouwer op het verkeerde been mag zetten. 

 
Materiaalgebruik naar keuze: Maak de prent zwart-wit of voeg kleur toe. 
 
Succes! 
 
Doe thuis mee, delen en mee zoeken is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van 
je creatie!  

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 14”: “Mooie lucht” 
 
Wat worden we soms toch getrakteerd op mooie luchten! Mooi licht, mooie kleuren, 
wolkenpartijen of ondergaande zon. Het is dan echt even genieten! 
 
Bij een eerdere opdracht werd er al een ondergaande zon gepost. Waarom nemen we niet even 
een (verzamel)momentje vol mooie luchten?  
 
Dus: 
 
Zie je de komende dagen/weken buiten of uit je raam een mooie lucht? Leg dit vast op je 
(mobiele) camera en post je gemaakte foto op facebook. Het gaat hierbij niet om het maken van 
het perfecte plaatje. Het gaat erom dat je de ervaring van de mooie lucht deelt! 
 
tip: Je kunt een shoot doen die bestaat uit meerdere foto’s, kies vervolgens de foto uit die je het 
meest aanspreekt bijvoorbeeld qua kleur, contrast of compositie. 
 
Mocht je graag met verf of ander materiaal willen werken, dit mag natuurlijk ook! 

 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 15”: “Dichterlijk” 
 
Kunst bestaat er in vele vormen. Poëzie is daar één van. Een gedicht of vers is een geschreven, 
gesproken of gezongen tekst, waar gespeeld wordt met vorm, klank, ritme en beeldspraak. De 
tekst kan naast een letterlijke ook symbolische betekenissen bevatten. 
 
Schrijf een kort gedichtje van 2 tot maximaal 6 regels! 
 
Het onderwerp van vandaag is: een etenswaar!  
 
Breng met je gedicht een ode aan je favoriete etenswaar! Geef aandacht aan een paprika, 
boerenkoolstamppot of karamelsnoepje en creëer een onzinnig, gezellig, grappig of gevat 
gedichtje, die wel of niet of een beetje rijmt! 
 
Have fun! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie!  

 
 
 
 
 

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 16”: “Eigen tijdschrift” 
 
'Maak je eigen tijdschrift met met oud papier' 
 
Benodigdheden: 
Stapeltje oude kranten en/ of tijdschriften 
Pen of viltstiften of (kleur)potloden 
Pritstift of andere plaksel 
Schaar 
 
Heb je nog een stapeltje kranten of tijdschriften? Inmiddels zul je ze allemaal wel uit hebben. 
Tijd om gezellig ouderwets op alle gezichten op de foto's brilletjes en snorren te 
tekenen...of...je kan ook serieus aan de slag gaan om er iets nieuws van te maken! 
 

1. Kijk eens aandachtig wat er allemaal te zien is. Wat is voor jou bijzonder, opvallend, 
grappig, fascinerend, mooi of juist lelijk?  
Probeer eens op een andere manier te kijken dan je gewend bent. Je kan 
bijvoorbeeld alleen maar op zoek gaan naar kleuren die je mooi vindt, of mooie 
kleurencombinaties, gekke structuren, hoekige vormen of misschien vallen je vooral 
alle dieren of planten of gebouwen op of mensen met idiote kapsels of mensen die 
die achterstevoren staan of sprookjesachtige of juist gewone huiselijke 
taferelen...of...noem maar op.  

2. Zie je een terugkerend thema...? Het kan van alles zijn. Het fijnst is het als je een 
beetje een opwekkend thema kunt ontdekken. 

3. Van dit oude papier maken we een nieuw tijdschrift!  
Je gaat het helemaal inrichten en vol tekenen en/of schrijven zoals jij het wilt. Je kan 
bewust de stukjes die jij mooi en bruikbaar vindt uitknippen en op een leeg vel of 
plakken en zelf verder bij tekenen en kleuren. 
Tip: Heb je niks kunnen vinden dat jou speciaal fascineert...?  Dan kan je 
bijvoorbeeld ook driehoeken van gelijke grootte knippen en deze weer aan elkaar 
plakken als bij een quilt. Of je kan ook gewoon lukraak snippers knippen en op een 
leeg vel plakken en de verschillende stukken aan elkaar tekenen tot een geheel. 

4. Het leukst is het om zo veel mogelijk kleine vellen te maken en ze aan elkaar te 
nieten, naaien, of plakken tot een boekje of schrift.Op de foto's zie je een voorbeeld 
van 4 bladzijden uit een boekje met als thema 'De mannenverslinder' en 2 bladzijden 
uit een boekje met 'aan elkaar getekende fragmenten'. Daar mag je gerust een beter 
versie van maken :) 
 

Neem de vrijheid om het zo aan te pakken als je zelf wilt. 
 
Veel plezier!  
  

 



  

 



 
“KUNSTportaal digitaal momentje 17”: “kunstzinnige emoji’s” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen inspiratie? 
 
Dit is iets om los te komen: 

1. Maak een vel vol cirkels met waterverf 

2. Als het droog is schilder of teken je snel een gezichtje in elke cirkel 
3. Verwijder door knippen of scan + delete de gezichtjes die je niet bevallen 
4. Orden de gezichtjes die je overhoudt 

Zo heb je iets gemaakt en ben je bovendien je eigen art director! Hopelijk 
ben geïnspireerd;-) 
 
Succes! 

 
 

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 18”: “Monsters breien” 
Monsters breien: 
Volg de stappen op het plaatje en maak een monster zoals jij het wil! 

voor de beentjes en staart zie link: 
https://www.youtube.com/watch?v=e0jKRZ5sWx0 

En klaar is het monster! 

Succes! 

Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto 
van je creatie!  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0jKRZ5sWx0
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/KUNSTportaal-182980508531562/


“KUNSTportaal digitaal momentje 19”: “Filmpje maken” 
Druk op de link: https://www.youtube.com/watch?v=KLKpMZaFVzA 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLKpMZaFVzA


“KUNSTportaal digitaal momentje 20”: “Puzzle-emoji’s” 

 
Puzzelen met emoji’s! 
 
Kijk goed naar de combinaties van emoji’s en vorm daarmee je antwoorden. 
 

● Ben je een muziekkenner: 
            De emoji's links zijn combinaties, de afbeeldingen maken samen de titels van bands. 

● Ben je een filmliefhebber: 
            In het midden staan emoji’s van filmtitels. 

● En kom je uit Brabant: dan weet je vast veel oplossingen van de emoji’s van de 
rechterkant. 

 
Veel plezier!  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 21”: “A whole new world” 
 
Creëer een nieuwe wereld in eigen huis! Je maakt bij deze opdracht een combinatie tussen 
tekenen en fotografie. 
 
1.  Teken 1 of 2 wezens, poppetjes of andere personages. Dit kan een simpel, grappig of 
juist heel gedetailleerd figuur zijn.  
 
Maak het figuur niet te groot. Je gaat het straks van dichtbij fotograferen.  
 
Aan de onderkant zorg je dat er genoeg ruimte is om een vouwrand te maken, zodat je het 
figuur kan neerzetten. Een andere optie is; een sateprikker aan de achterkant plakken om 
het ergens in te prikken zodat het blijft staan 
  
2.  Knip het figuur uit. 
 
3. Ga vervolgens in je woning op zoek naar een passende leefomgeving. Dit kan een plek 
zijn in je tuin, je keuken, tussen je schoenen of je planten enzovoort. 
  
4. Plaats de papieren wezens in de opstelling en fotografeer ze in hun wereldje alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Oefen met verschillende standpunten en composities. Je 
zult zien dat als je op ooghoogte komt met het figuur, het wat tot leven komt. 
 
5. Kies de foto uit die je het meest aanspreekt. Je kunt het eventueel nog bewerken met een 
filtertje op je mobiel. 
 
Succes! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie!  
 

 
 
 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 22”: “Guess who” 
 
Laat je inspireren door een bestaand kunstwerk!!! En maak jezelf als schilderij of superster!!! 
 
1. Maak van jezelf een Marylin Monroe (Andy Warhol), doe de Mona Lisa na met een 
barbiepop, schilder je gezicht als Picasso zijn schilderij, enz enz.. 
2. neem een bestaand kunstwerk en maak er jouw “versie” van. 
3. Maak een collage, tekening of foto of of... 
4. Als je geen schilderij kan verzinnen mag je ook een filmster, bekende reclame of iets 
anders herkenbaars gebruiken. 
5. post deze op Facebook en laat anderen raden welk schilderij (of beeld) je nadoet. 
 

 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 23”: “Alledaagse Dieren” 
  
In sommige verhalen komen dieren dezelfde dagelijkse beslommeringen tegen als mensen. 
Je denk waarschijnlijk aan fabels, maar ken je ook… 
… de dierenverhalen van Toon Tellegen? 
… of het boek ‘De verwarde cavia’ van Paulien Cornelisse? 
  
In ‘De verwarde cavia’ werkt Cavia op een communicatie afdeling, waar ze grappige maar 
soms ook bijna pijnlijk herkenbare situaties meemaakt. De dierenverhalen van Toon 
Tellegen benaderen aspecten van het dagelijkse leven op humoristische en luchtige, maar 
ook filosofische wijze. 
De verhalen duren gemiddeld een paar minuten, en zijn leuk voor even tussendoor. 
  
Laat je vandaag inspireren door één van deze verhalen voor het maken van: 
- een tekening van hoe jij denkt dat het dierlijke hoofdpersoon van het verhaal er uit ziet. 
- een eigen verhaal met een dier in de hoofdrol. Je ziet dat een kleine dagelijkse gebeurtenis 
of hersenspinsel hiervoor al groot genoeg kan zijn. 
  
De verhalen kun je beluisteren op SoundCloud. 
  
‘De verwarde cavia’, geschreven en ingesproken door Paulien Cornelisse: 
https://open.spotify.com/show/0Ce530BffkWH8QtgLQr44J 
(voor het begin van het boek, helemaal naar beneden scrollen) 
  
Verhaaltjes van Toon Tellegen, voorgelezen door Arlan: 
https://soundcloud.com/user-365581239/sets/arlan-leest-toon-tellegen 
  
Verhaaltje van Toon Tellegen, muzikaal omlijst door het Wisselend Toonkwintet: 
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/sets/toon-tellegen-en-het-wisselend 
 

  

 

https://open.spotify.com/show/0Ce530BffkWH8QtgLQr44J
https://soundcloud.com/user-365581239/sets/arlan-leest-toon-tellegen
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/sets/toon-tellegen-en-het-wisselend


“KUNSTportaal digitaal momentje 24”: “Slingeren” 
 
Ook in coronatijd moet je zelf de slingers ophangen op je feestje. En als je geen slingers 
hebt kun je ze gewoon zelf maken! Geen nood! Iedereen kan het. 
 
Het principe waarmee de slingers op dit voorbeeld zijn gemaakt - met 2 gekleurde vellen per 
vlaggetje - is op de foto zichtbaar. Je gebruikt dus zowel de ‘knipkant’, als de uitgeknipte 
kant! 
 
Je kan op deze manier, in plaats van vlaggetjes, natuurlijk ook een serieus (of minder 
serieus :) kunstwerk maken. Je kan gekleurde vellen gebruiken - zoals vouwblaadjes - maar 
ook oude foto's, verpakkingen of tijdschriften. 
 
Genoeg mogelijkheden! 
 
Veel plezier! 
 

 
 
 
  

 



  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 25”: “Hand Dieren” 
 
Maak van je hand een vorm, trek deze over. Teken er lijnen in en kleuren maar! Probeer ook 
andere dieren te maken.  
 
Veel plezier! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie!  

 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 26”: “Poëziewedstrijd MIND” 
 
Voor dit digitaal momentje hebben we voor jullie een poëzie tip! MIND heeft namelijk een 
Poëziewedstrijd: dicht je mee? 
 
Doe mee en dicht mee over kwetsbaarheid en kracht! Kwetsbaarheid en kracht is het thema 
van deze wedstrijd. Dus ben jij gek op poëzie en schrijf je zelf ook wel eens een gedicht? 
Lees dan hier de voorwaarden en stuur je gedicht in!  
 
https://wijzijnmind.nl/nieuws/mind-poeziewedstrijd-dicht-mee-over-kwetsbaarheid-en-kracht 
 
Er kan ingezonden worden tot 1 juni 2020. 
 
Veel dichtplezier! 
 
 

 
 
 
  

 

https://wijzijnmind.nl/nieuws/mind-poeziewedstrijd-dicht-mee-over-kwetsbaarheid-en-kracht


“KUNSTportaal digitaal momentje 27”: “Steen” 
 
In de natuur zijn prachtige stenen te vinden. Je ziet vaak dat mensen een gevonden steen 
bewaren. Misschien heb je zelf eerder een steen bewaard. Gebruik die steen of ga op pad 
en kijk goed om je heen. Stenen zijn mooi ter decoratie, maar daarbij is het ook leuk om ze 
te beschilderen!  

Wat heb je hiervoor nodig? Platte en ronde stenen, Verf en voor de afwerking een 
transparante lak. 

1. Was de stenen en laat ze goed drogen voordat je ze gaat verven.  
 
2. Geef de steen een witte basislaag. 

3. Bedenk een afbeelding of geef de steen een mooi patroon. 

3. Breng vervolgens wat transparante lak aan op de steen om de verf te fixeren en een 
glanslaag te geven. 

Have fun! 

Wij zijn benieuwd naar jullie resultaten. Plaats op facebook als opmerking je creatie!  

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 28”: “Rebus” 
 
 

 

 



 
 
Los de rebus op, en geef antwoord door zelf een rebus te maken. 
 
Tips: 

● hak woorden in delen en kijk of er iets overblijft wat je kunt “uitbeelden” 
● mist een letter dan doe +B bijvoorbeeld, moet er een letter af dan doe -B 
● Afbeeldingen kunnen gefotografeerd of getekend worden, maar je kunt ook plaatjes 

uit tijdschriften gebruiken en deze knippen en plakken. 
● meestal is je eerste ingeving het beste, denk niet te moeilijk, het hoeft niet perfect.  

 
Veel plezier!!!  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 29”: “Ei” 
 

Versier JIJ, mijn EI ? 
(om lekker je ei kwijt te kunnen) 

 
 

 
 
 

 
  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 30”: “Hand met mok” 
 
Wat is het toch handig dat je je handen altijd bij de hand hebt. Je kunt daardoor altijd 
oefenen hoe handen te tekenen. Handen kan je in ontzettend veel verschillende standen en 
poses vastleggen. De hand kan je verdelen in de hand, vingers en de duim. De hand bestaat 
uit verschillende botjes.  Alle vingers en de duim bestaan uit drie delen.  

Voor vandaag maak je een studie van hand met mok.  
 
Pak een potlood en teken je hand met mok vanuit verschillende standpunten. Gebruik zo 
nodig een spiegel om van alle kanten te kunnen kijken.  

 
Tip: Het hoeft niet exact, het is een oefening waarin je probeert de verschillende oogpunten 
te vertalen op papier.  
 

Veel plezier! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 31”: “wc-rol-gezichtje” 
Maak van een leeg wc rolletje een gezichtje. Uiteindelijk kun je met water en verf er een 
kleurtje aan geven… 

  

 



“KUNSTportaal digitaal momentje 32”: “Marc Chagall” 
 

Hoe kun je een tekening maken die uitbeeldt wat je voelt of symboliseert wat je 
herinnerd?  

Marc Chagall was hier  
heer en meester in.....  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 1: maak een keuze wat je uit wil beelden - Ben je boos, blij, verdrietig, voel je je 
leeg, ben je bang, voel je je onrustig, voel je je hyper, of voel je niets? Het kan ook 
een gevoel/herinnering/persoonlijke eigenschap zijn.  

Kies 1 woord.  
 
Stap 2: schrijf dit woord in het midden van een papier  

Stap 3: We gaan een creatieve mindmap maken.  

Als voorbeeld nemen we nu het woord “bang”. Voor iedereen is de emotie anders.              
Je gaat nu dit woord uitbeelden zoals het voor jou voelt of hoe jij het ervaart. Om                 
het geschreven woord maak je kleine tekeningetjes, plak je plaatjes of schrijf je             
andere woorden.  

Stap 4: De volgende thema’s gebruik je bij het woord en schrijf of teken je om het 
woord:  
• kies een kleur (bv geel),  
• kies een vorm (vierkant),  
• kies een moment van de dag dat bij het gevoel past (ochtend),  
• kies een jaargetijde (herfst),  
• kies een geur (ui)  
 
Je maakt het woord of de emotie (nu angst) visueel door er op alle mogelijke 
manieren naar te kijken. Het kan zijn dat je geen kleur voor je ziet, probeer dan 
terug te gaan naar een herinnering, kijk of je daar een kleur ziet, of probeer iets 
te kiezen wat voor jou past bij de emotie.  
 
Als de mindmap klaar is heb je een heel scala aan associaties die bij jou 
passen. Met deze gegevens kun je een tekening, schilderij gaan maken. Laat 
vooral de onkunde van het tekeningen je niet in de weg staan. Teken als een 
onbevangen kind.  

In dit geval (even kort door de bocht) zou dat een opkomende vierkante 
ochtendzon met een boom met vallende herfstbladeren (in de vorm van uien) 
kunnen worden. Zo maak je een heel persoonlijk symbolisch werk en gaat het om 
wat jij als maker voelt.  

 



Veel succes!  
“KUNSTportaal digitaal momentje 33”: “monsters en figuren” 
 
Klik op de link voor het filmpje met uitleg: 
https://youtu.be/s88wgVe4TOU 
 
Veel plezier! 

Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie! 

 

https://youtu.be/s88wgVe4TOU


 

“KUNSTportaal digitaal momentje 34”: “Laat je inspireren door...” 
 
Laat je vandaag inspireren door Irene Fransen en maak ook een haakwerk van plastic! Een 
leuke manier om plastic te recyclen! 
 
Wist al je dat je in plaats van wol ook zelf een dubbele ‘draad’ kan maken met plastic 
zakken? In dit digitale momentje wordt je uitgelegd op welke manier dit kan.  
 
Bij het voorbeeld van Irene is gebruik gemaakt van kleine broodzakjes. De uitleg hieronder is 
gericht op kleinere zakjes. Kijk ook naar het filmpje voor uitleg voor hergebruiken plastic 
boodschappentassen. https://www.youtube.com/watch?v=sCMQYwnHjc0  
 
Benodigdheden: plastic zakjes en haaknaald vanaf 4,5 (bij kleine zakjes). 
 
1. Knip overdwars uit het zakje reepjes van ruim 1 cm breed. Je hebt nu ringetjes. 
 
2. Je gaat de ringetjes in elkaar haken zodat er een ‘draad’ ontstaat. Je haalt 1 rondje door 
de andere en haalt hem weer terug, het lusje die je krijgt trek je strak aan zodat je maar een 
heel klein knoopje hebt, dit zit dan niet in de weg met haken. 
 
3. Je hebt de ringetjes nu zo in elkaar geknoopt zodat je een slinger van ringetjes hebt. 
 
4. Je kunt vervolgens een haakpatroon gebruiken naar wens. Haak hele stokjes. Je kan er 
van alles mee maken. Houd er rekening mee dat het steviger wordt dan met wol. Een tas, 
mandje, hoed zijn voorbeelden die geschikt zijn. 
 
5. De dubbele draad is erg handig voor de dunnere tasjes. Hier nog uitleg om van een 
boodschappentas een enkele draad te maken. 
https://www.youtube.com/watch?v=sJDeiOKYuwc&t=4s 
 
Veel succes! 
 
Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking je creatie!  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCMQYwnHjc0
https://www.youtube.com/watch?v=sJDeiOKYuwc&t=4s


 
 
 

“KUNSTportaal digitaal momentje 35”:” Partytime! 

Maak een slinger van vlaggetjes. Je kunt hiervoor stof gebruiken die je over hebt of van 
kleren die je niet meer draagt. Het is wel handig als je een naaimachine hebt. Met de 
hand kan het ook maar dan duurt het wat langer... 

Veel succes! 

Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/KUNSTportaal-182980508531562/


 

 



 

“KUNSTportaal digitaal momentje 36”: "3D portret maken" 

Hoe doe je dat?!! 

benodigdheden; potlood, karton, schaar, lijm acrylverf 

● Stap 1 teken en knip een eivormig stuk karton uit. Je kunt karton van een doos 
gebruiken, als het maar wat dikker karton is. 

● Stap 2 je plakt de eivorm op een ander stuk karton, aan de onderkant plak je stukjes 
karton om het wat te verhogen. 

● Stap 3 je tekent en knipt 2 vormen voor de ogen, een vorm voor de neus, mond en 
de zijkant van het gezicht uit. deze plak je op de eerste vorm. Je bouwt het als het 
ware op 

● Stap 4 je knipt de pupillen voor de ogen uit (rondjes) en plakt deze op ogen. Voor de 
bovenlip knip je ook weer een ovaal-vorm uit en deze plak je er ook weer bovenop. 

● Stap 5 je gaat door met vormen knippen en plakken totdat jij het af vindt. Je kunt 
haren, een nek en kleding toevoegen. Al deze lagen geven een mooi ruimtelijk effect. 

● Stap 6 als je wilt kun je het nog op schilderen in felle kleuren!! 

Veel succes! 

Doe thuis mee en delen is leuk! Plaats dan op facebook als opmerking een foto van je 
creatie 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/KUNSTportaal-182980508531562/


 
 

 


