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VERDIEPING

We maken in 1 dag een onvergetelijke voorstelling voor alle ouders! Iedere klas doet mee en leert zijn 
eigen choreografie. We maken kennis met verschillende kunststromingen uit de geschiedenis (van point-
illisme tot expressionisme en van de kleurenleer tot symbolisme).

OPENING
Jullie krijgen bezoek van de altijd vrolijke Barones… Haar man houdt veel van kunst, hij heeft een grote 
verzameling. Vandaag moet zij een rondleiding geven, haar man is ziek. Ze heeft eigenlijk nooit opgelet 
dus weet helemaal niets! 
Ze roept de leerkrachten en vraagt of zij met de klas kunnen uitzoeken wie de schilderijen hebben ge-
maakt, in welk jaartal en waar het schilderij over gaat. 
Ze vraagt alle leerlingen om hun leerkracht te helpen zoveel mogelijk kennis te krijgen over dat desbe-
treffende schilderij.  

WORKSHOPS
Deze dag kan alleen worden geboekt op een dinsdag (bij uitzondering op de donderdag). Elke klas leert 
een choreografie passend bij het schilderij/de kunststroming. 
Daarnaast kunnen jullie die dag bezig gaan met een creatieve doe-opdracht.  
Ook liggen er inspirerende boeken voor jullie klaar. 
De dag wordt rondgemaakt door de zoektocht naar meer informatie over het schilderij en de kunste-
naar. Al deze informatie mag je vermelden op de verdiepingskaarten die de Barones zal overhandigen. 

VOORSTELLING
De middag houden we een generale repetitie en aansluitend de voorstelling voor de ouders. De voor-
stelling wordt gepresenteerd door de altijd vrolijke Barones. Ze kan het publiek heel veel vertellen over 
alle schilderijen want de informatie die jullie hebben gevonden zal zij delen met de ouders. 

PRAKTISCHE ZAKEN
Als jullie zorgen voor een lege ’verduisterde’ gymzaal of een ruime ’verduisterde’ hal dan zorgt de 
Praktijk voor dans en stem voor een technicus, licht en geluid. 
Zorg daarnaast voor het klaarzetten van voldoende zitplaatsen voor alle leerlingen en hun ouders. 
(Mocht de voorstellingsruimte niet groot genoeg zijn dan kunnen we de kinderen tijdens de   
voorstelling ook ophalen uit de klassen, we kunnen er dan voor zorgen dat de generale repetitie   
een voorstelling wordt speciaal voor elkaar.) 

DAGPLANNING 
08:45 – 09:00 uur	 Opening	door	de	altijd	vrolijke	Barones	      

09:15 – 09:45 uur Groep	1	en	2	 Ik	maak	een	schilderij	en	Ik	ben	een	kunstenaar
09:45 – 10:30 uur Groep	3	en	4						Kleurenleer	en	Realisme            
10:30 – 11:15 uur Groep	5	en	6	 Pointillisme	en	Symbolisme
11:15 – 12:00 uur Groep	7	en	8	 Kubisme	en	Expressionisme

12:15 tot 13:00 uur  Doorloop
13:00 tot 13:15 uur Inloop	ouders
13:15 tot 14:00 uur  Voorstelling	
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KLEDINGADVIES

Ik	maak	een	schilderij Voor alle kinderen een kwast en een grote oude blouse van papa

Ik	ben	een	echte	kunstenaar  Schildersshortjes

Kleurenleer Spijkerbroeken (ik neem t-shirts mee van de 3 primaire kleuren)

Realisme  Spijkerstof met witte kleding

Pointillisme Alles met stippen of effen

Symbolisme Ene groep helemaal zwart/donker, de andere groep wit/licht

Kubisme Elk kind draagt 1 effen kleur (hele outfit blauw, hele outfit groen,  
 hele outfit geel) ... het is niet erg als er meerdere kinderen 

 dezelfde kleur kiezen. Liefst zonder opdruk.

Expressionisme Kleding in de kleuren zwart, grijs, oranje en bruin (passend bij 
 de kleuren van het zelfportret in de frontpage).

Kledingadvies	voor	de	voorstelling (dit is een advies, uiteraard mogen jullie zelf bepalen wat jullie 
willen). 
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DOE OPDRACHTEN

DOE OPDRACHTEN PER CHOREOGRAFIE

TIP
Bereid	de	doe-opdrachten	vast	voor	en	maak	het	af	op	de	workshop	dag

In de bijlage vindt u de doe opdrachten voor de voorstelling. De doe opdrachten zijn samengesteld 
door Sylvia Bezuijen, een geweldig creatieve kunstenaar die heel goed emoties en ervaringen weet te 
vertalen in allerlei kunstvormen. 

De doe opdrachten zijn speciaal ontwikkeld om ervaringsgericht te leren, de leerlingen kunnen zich 
beter in leven in de kunststroming maar ook in de voorstelling. 
Ze zullen deze dag veel leren over diverse kunststromingen. Alle kunstwerken zullen tijdens de voor-
stelling als decorstukken worden gebruikt. 

TIP
Het zou natuurlijk prachtig zijn om al het gemaakte werk te tonen. Jullie kunnen ervoor kiezen om de 
ouders na de voorstelling uit te nodigen voor de ‘’Kunstgeschiedenis	in	dans-expositie” (de organisa-
tie hiervoor ligt in jullie eigen handen).
Voorbeelden:	Zet de kunstwerken bij elkaar in de hal, op het plein, of laat de ouders de klassen rond-
lopen, er is ook weleens een fotocollage gemaakt of een korte film.
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GROEP 1 | Ik	maak	een	schilderij

Wat heb ik nodig? Denk aan verf of krijt, doek/behang, kwasten, palet. Je kunt verven met sponsen of 
tekenen met krijt je kunt zelfs verven met gras of bladeren. 

Op jouw kunstwerk mag je alles doen! Het water mag groen zijn en gras maak je blauw... alles is 
goed! Schilderen gaat over het laten zien van je eigen idee. 
Je mag een kleur kiezen die jij daarbij vindt horen. Dit kan op papier... maar ook op muren of gebou-
wen of zelfs op vloeren. 

VERDIEPING/INSPIRATIE
Maak een stadswandeling/parkwandeling en bekijk wat er zoal geschilderd wordt op muren/bushok-
jes en maak hier foto’s van. Kijk eens samen naar Graphity (dat is een muurschildering)... is er een 
beschilderde muur in de plaats waar jij woont? Hoe ziet dat eruit? Welke kleuren heeft het? 

 
DOE OPDRACHT 
(Lente/zomer): Maak met stoepkrijt op het schoolplein een gezamenlijk schilderij. Dit kunnen grote 
vierkanten zijn die naar eigen fantasie worden ingetekend/gekleurd. Maar je kunt ook met krijt je 
eigen schildering op een muur van de school maken. Het schilderij op de grond kan zelfs gebruikt 
worden als dansvloer.

DOE OPDRACHT | GROEP 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Oldenzaal. Een beschilderd 
huis waarin mensen wonen.

Foto: Enschede elektriciteitshuisje 
bij het spoor. 
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DOE OPDRACHT | GROEP 2

GROEP 2 | Ik	ben	een	echte	kunstenaar

Wat doet een kunstenaar?

Een kunstenaar is iemand die iets maakt waardoor mensen bijvoorbeeld blij, verdrietig of boos wor-
den. Dit kan een schilderij, een beeld of een gebouw zijn.
Of mensen het mooi vinden en er blij van worden dat kan verschillen per persoon. 

Er zijn verschillende soorten kunstwerken: Denk aan aaibare kunst, bijvoorbeeld een beer van gras 
(Anningahof in Zwolle) of de beren op de markt in Hengelo, die zijn van staal, dus van hard materiaal.

Als jij zelf een kunstenaar zou zijn, wat zou je dan aan de mensen willen vertellen met het kunstwerk 
dat je maakt?

DOE OPDRACHT
Maak	samen	een	voelveld…
Denk aan zachte materialen, harde materialen, stroeve materialen, gladde materialen en vertel wat 
er gebeurt als je er met je blote voeten over heen loopt… word je blij… is het zacht, kietelt het of 
voelt het niet fijn?

Inspiratiebronnen:	foto’s zijn van bijzondere kunstwerken van vreemde materialen. Denk aan 
Jef Koons Puppy, Guggenheimmuseum in Bilbao.
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DOE OPDRACHT | GROEP 3

GROEP 3 | Kleurenleer

3	primary	colours
Primaire kleuren zijn in de kunst de kleuren ROOD, GEEL en 
BLAUW.

Je kunt ze  door elkaar mengen; rood en geel wordt ORANJE, 
blauw en rood wordt PAARS, blauw en geel wordt GROEN. 
We noemen de gemengde kleuren secundaire kleuren.

Als je drie secundaire kleuren door elkaar mengt noem je dat 
Tertiaire kleuren.

Ook zijn er de kleuren wit en zwart, deze kun je ook mengen 
met alle kleuren, deze worden dan donker/ licht.

INSPIRATIE OPDRACHT
Bekijk  de schilderijen van Piet Mondriaan. Deze zijn met primaire kleuren geschilderd. Teken op een 
groot karton de vlakken van Mondriaan en kleur ze dan met secundaire kleuren en tertiaire kleuren. 
Dus meng erop los!
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DOE OPDRACHT

TIP
Maak je eigen shirt in Mondriaanstijl in de secondaire / tertiaire / lichte / donkere kleuren!

VERDIEPING
Kijk naar afbeeldingen over Mondriaan. Zoek eens op: waar zijn de schilderijen allemaal ter inspiratie 
voor gebruikt? Denk aan de mode. 
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DOE OPDRACHT | GROEP 4

GROEP 4 | Realisme

Van 1800/ 1890 was er een kunststroming die heette Realisme. 
De schilders lieten in een schilderij zien hoe het werkelijke leven eruit zag; het werk, het eten, 
de dagelijkse gebeurtenissen werden vastgelegd op doek. 

          

          Berthe Moriset, 
          Meret Oppenheim

De schilderijen uit die tijd waren dus alledaagse taferelen van werk en leven.

FILOSOFEER MET ELKAAR
Bekijk het schilderij dat je hebt gekregen van de Barones

* Als jij nu een schilderij zou maken van jouw leven nu… hoe zou dat er dan uit zien? 
 Wat mag er zeker niet missen op een schilderij van nu? Hoe zitten jullie nu aan tafel? 
*  Wat vind je opvallend? 
*  In 1800 was er nog geen computer en hadden mensen geen mobiele telefoons.

Wat is er veranderd  in de hobby’s of het werk wat mensen hadden?

INSPIRATIE OPDRACHT
Bekijk samen nog meer schilderijen uit die stroming uit de kunstgeschiedenis. Bezoek een museum, 
bekijk schilderijen in boeken en internet. Welke kleuren werden er gebruikt? Wat vertelt het schilde-
rij? Ontdek wie het heeft geschilderd... hoe kom je daarachter? 

DOE OPDRACHT
Maak zelfstandig een collage of stilleven van je eigen leven. Zo realistisch mogelijk. Deze collage ver-
telt alles over jou! Wat je leuk vindt maar ook wat je niet zo fijn vindt. 
Welke kleren heb je aan? Met hoeveel mensen ben je thuis? En welke kleuren draag je veel? Wat zijn 
je hobby’s? Hoe is het op school?  
Gebruik hiervoor tijdschriften, plaatjes, tekeningen en plak deze op een eigen vel papier. 
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DOE OPDRACHT
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GROEP 5 | Pointillisme

Een schildertechniek dat we zien rond 1880 - 191O
de kunstenaar zette allemaal kleine stippen naast elkaar. Deze stippen waren niet gemengd als kleur, 
dus er werden primaire kleuren gebruikt. Wel kon je licht en schaduw zien in het schilderij.

    

Paul Signac was in de 19de eeuw een belangrijke schilder die het Pointillisme liet zien, dat was na het 
impressionisme een nieuwe stroming.

SAMEN FILOSOFEREN
Bekijk het schilderij dat jullie hebben gekregen van de altijd vrolijke Barones.

Wat zien je op het schilderij? Welke afbeelding? Doet het je ergens aan denken? Wat voel je als je 
naar dit schilderij kijkt? Hoe lang zou je bezig zijn met zo’n schilderij? Welke kleuren zien we? Waar 
zullen de puntjes mee gemaakt zijn?

DOE OPDRACHT | GROEP 5
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In de tijd waar we nu leven zien we ook een 
soort van pointillisme terug bij de Japanse kun-
stenares YaYoi Kusama.
Deze kunstenares is al haar hele leven geobse-
deerd door stippen, ze maakt kunstwerken die 
vol staan met stippen. Ze wordt hier rustig van. 
YaYoi  is ziek en door het schilderen van stippen 
voelt ze zich iets beter.

Foto hiernaast is een foto van een portret met 
een grove pixel, hierdoor lijkt het alsof er alle-
maal kleine vierkantjes staan.

DOE OPDRACHT
Neem een foto mee van thuis en schilder deze na in de stijl van pointillisme. Gebruik hier verf/ stif-
ten/ potloden voor. Je kunt ook denken aan kleine vierkantjes/ streepjes in plaats van stipjes.

DOE OPDRACHT
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DOE OPDRACHT | GROEP 6

GROEP 6 | Symbolisme

Het symbolisme is een stroming binnen de beeldende kunst die plaatsvond tussen 1880 en 1910.

De kunstenaars lieten zich inspireren door bijvoorbeeld dromen( het onderbewuste), gevoel.
Opvallend is dat ze niet met schaduwen werkten en de kleuren helder zijn. Namen van kunstenaars 
die zo werkten zijn  onder andere, Edward Munch, Gustav Klimt en Paul Gauguin.
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DOE OPDRACHT
Ga met de hele klas mediteren, deze meditatie is gericht op fantasie. 

Muziek: www.tessakortenbach.nl (pagina lesbrieven, muziekfragment kunstgeschiedenis in dans)

De leerkracht vertelt dit verhaal heel langzaam, neem de tijd: 
Belangrijk is dat we allemaal rustig zitten aan ons tafeltje, vanaf nu maak je geen geluid of beweging 
meer. We zijn vanaf nu 3 minuten helemaal stil. Je luistert alleen naar de muziek en mijn stem.

Stel jezelf voor dat jij in je eigen huis bent. Alles wat je vanaf nu ziet, zie je in gedachte, je zegt 
niets hardop. 
Ineens wordt er op het raam geklopt, je ziet dat daar een luchtballon hangt, jij mag mee op reis. 
Je stapt in de ballon en je voelt dat de ballon langzaam stijgt. Je kunt het voelen aan alles in je li-
chaam. Als je in jouw gedachte naar beneden kijkt.....dan zie je de huizen en de bomen langzaam 
kleiner worden. 
De luchtballon brengt jou naar een heel nieuw land. Wauw het is geweldig, kijk eens waar je 
bent? Kijk eens goed wat je ziet.....Hoe zien de bomen eruit? Zijn er wel bomen? Of zie je gebou-
wen? Kijk maar rond, wat valt je op?  En dieren, zijn er misschien dieren?  Of zie je mensen of 
andere wezens?

OPDRACHT 2
Zet de meditatiemuziek nogmaals op en  laat de kinderen hun fantasie  omgeving schilderen, met 
acrylverf op grote vellen dikker papier, geschikt voor  acrylverf. Er wordt tijdens deze intuïtieve schil-
derles niet gepraat.
Praten kan later over wat je gezien hebt en hoe dat was.

VERDIEPING
Meditatiemuziek,  geblinddoekt schilderen terwijl je een verhaal uit de Griekse mythologie vertelt.

DOE OPDRACHT

https://www.tessakortenbach.nl
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GROEP	7	|	Kubisme

Het kubisme is een stroming binnen de moderne kunst in de 20ste eeuw ( rond 1906-1920). Bekende 
schilders waren Franz Marc, Juan Gris, Pablo Picasso.

Ook lieten andere kunstenaars zich inspireren door de schilders, zoals bijvoorbeeld 
Niki de saint Phalle. Zij liet zich inspireren door Pablo Picasso en werkten ook samen.

DOE OPDRACHT | GROEP 7
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VERDIEPING
Bekijk filmpjes over Pablo Picasso waar hij samenwerkt met Niki de Saint Phalle. 

DOE OPDRACHT
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DOE OPDRACHT
Maak in twee groepjes een mensfiguur met beschilderde dozen. Let op een doos heeft meerdere 
zijden die beschilderd kunnen worden. Jullie gaan dus ruimtelijk werken. De dozen worden op elkaar 
gestapeld en vormen zo een kleurrijk mensfiguur.

Maak in twee groepen twee grote 3d mensfiguren van verschillende vormen dozen. De dozen sta-
pel je op elkaar (gebruik minimaal 10 dozen per mensfiguur). Zorg daarbij ook dat ze goed op elkaar 
gestapeld kunnen worden.  
De twee kunstwerken/ mensfiguren worden gebruikt tijdens de dans. 

DOE OPDRACHT
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GROEP 8	|	Expressionisme:	Schilderkunst	/	Architectuur

De naam Expressionisme stamt af van het Latijnse woord Expressio. Het betekent uitdrukken van 
gevoelens. (1912-1940)

Kijk eens naar het schilderij dat jullie kregen. Waarom zou dit schilderij expressionistisch zijn? (Lees 
de vragen van de verdiepingskaart en bespreek dit eens met elkaar) Schrijf op wat jullie opvalt, waar 
jullie aan moeten denken! 

Jullie mogen kiezen uit 2 opdrachten: 

DOE OPDRACHT 1
Neem een foto van iemand mee. Maak een expressionistisch portret van deze persoon. Gebruik daar-
bij het boek over het maken van zelfportretten. Maak het expressionistisch niet reëel. Vergroot wat jij 
mooi vindt, gebruik kleuren, harde lijnen, zachte lijnen. 

DOE OPDRACHT 2
Er werd geschilderd in deze stijl en ook waren er andere kunstvormen die in deze stijl ontstonden.
Zoals architectuur, de architecten die deze gebouwen ontwierpen, speelden met vervorming, over-
dreven vormen en scherp kleurgebruik. Om de gebouwen te maken werden ambachtslieden aan het 
werk gezet. Deze ambachtslieden waren vakmensen die de ideeën van de architect omzetten in  de 
werkelijkheid.
Het was een Europese beweging die gebruikt maakte van Moorse, Indiase,  Islamitische  invloeden, 
deze zag je terug in de gebouwen.

Antoni Gaudi was een bekende architect, hij leef-
de en werkte in Spanje. Zie foto 1. 

Foto 2 Rudolf Steiner hij leefde en werkte in 
Oostenrijk, het Goetheanum.

DOE OPDRACHT | GROEP 8
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Foto 3: de Amsterdamse school Foto 4: Sydney Opera house

VERDIEPING 
Laat de kinderen zelf speuren op internet en schetsen maken van een gebouw. Stel jij bent de am-
bachtsman/ -vrouw en gaat voor een architect een gebouw maken.
Kies een architect uit de expressionistische tijd. Kijk naar zijn gebouwen! Kijk goed naar de vormen? 
Zijn de daken rond of puntig? Is het klein of groot? Hoekig of bol? Maak eerst een aantal schetsen van 
jouw idee.
En maak daarna een schaalmodel (klein model) van jouw schets!

DOE OPDRACHT
Je kunt voor het maken van een gebouw lege pakken / dozen gebruiken (Papier mache/ pulp). Maar 
ook klei, hout, stenen, suikerklontjes of glas. Beschilder de miniatuurgebouwen daarna  in de kleuren 
die jij er zelf bij vind horen
Vraag om de kenmerken van die architect, het kleurgebruik en het land waar hij/zij leefde.

DOE OPDRACHT
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Veldkampplantsoen 3
7513 ZD Enschede  

06 11 41 94 26
info@tessakortenbach.nl

Tessa Kortenbach is een enthousiaste en gedreven dans, stem en spelthera-
peut. 
Ze heeft zich vanuit deze drie werkvormen gespecialiseerd in non verbale 
communicatie, contact, presentatie en expressie. 
Tessa geeft trainingen, coaching, lezingen en masterclasses in de zorg, het 
onderwijs en aan sprekers en zangers. 
In opdracht van verschillende organisaties waaronder de Nederlandse 
reisopera en ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Enschede, ontwikkelt ze 
diverse lesdagen en lesmethodes. 
Naast therapeutisch, coachend en docerend werk zingt ze voor demente-
renden en mensen in hun laatste levensfase, schrijft en speelt ze muzikale  
kindervoorstellingen en reist ze Nederland en Duitsland rond als zangeres bij 
de Zingende obers.


