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Atelier, doe je mee?
Hallo allemaal,

Kunstenaars gezocht! Deze week op de BSO duiken we elke dag in het leven van een bekende
kunstenaar. Zo zijn we een dag Picasso, van Gogh of Monet! En ken jij Frida Kahlo al? Zij had ook
een hele coole kunststijl!

De verschillende kunstwerken maken we in onze eigen stijl en natuurlijk gaan we ook allerlei
andere activiteiten deze week doen! Zo maken we onze eigen verf, gaan we op schilderijenjacht,
dansen we net als Mondriaan en eten we zelfs kunstwerken! Ook in de natuur is allerlei kunst te
ontdekken of ga jij liever een potje darten met verf?

Groetjes van het kunst BSO team

Kunstworkshop: Beelden van Picasso
We maken een beeld in de stijl van Picasso en komen ook van alles te weten over
zijn werk en leven!

Kunstenaar in paniek
Help! Schilder Mon de Riaan is in paniek. Al zijn schildersbenodigdheden liggen
nog aan de andere kant van de stad. Zonder zijn spullen kan hij natuurlijk niet
werken! En zijn schilderij moet morgen al af zijn! Welk team help Mon uit de brand
en bezorgt hem zo snel mogelijk al zijn spullen?

Van Gogh zonnebloemen kunstworkshop
Tegenwoordig komen miljoenen mensen uit de hele wereld de schilderijen van
Vincent van Gogh bewonderen. Tijdens zijn leven maakte hij ongeveer 1700
schilderijen, maar verkocht er maar 3. Vind uit wat het verhaal van deze beroemde
schilder is en maak een schilderij met zonnebloemen.

Schilderen als Mondriaan
We zingen een liedje over kleur en luisteren goed welke kleur we pakken om mee
te schilderen! Kunnen we net zo schilderen als Mondriaan?

Hollandse Meesters
Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal bekende Nederlandse
schilders. Wij gaan ook prachtige kunstwerken maken. Dit doen we op een hele
bijzondere manier, kom jij ook?
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Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom en rond, maar wel van
recht en vierkant. Hij maakte wereldberoemde werken die wij namaken in een
cupcake variant!

Kunst op je boterham
Beroemde kunstwerken namaken op een eetbare manier. Namelijk met beleg op
een boterham. Niet zo heel eenvoudig. Eens kijken of het ons lukt.

Kunstworkshop: Dobbelen met Van Gogh
Vind jij tekenen leuk? Probeer dan eens door middel van een spel een vaas met
zonnebloemen net als van Gogh te maken. Gooi met de dobbelsteen en kijk wat jij
mag tekenen!

Mondriaan Move
We schudden onze heupen los tijdens deze Mondriaan move! Ga tegenover elkaar
staan in de vakken van Mondriaan en concentreer je goed. Als je ziet wat jouw
danspartner doet, doe dit dan na!

 


