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Voorwoord
Voor u ligt het activiteitenboekje van de Museum Plus Bus voor de tweede
week. In het boekje staan verschillende uitgewerkte activiteiten die gedaan
kunnen worden binnen uw locatie. De activiteiten in het boekje zijn door de
medewerking en creativiteit van de studenten van de Universiteit Utrecht
opgesteld. Hopend dat de senioren van uw locatie veel plezierige momenten
gaan beleven!



Inhoudsopgave
Intro: dobbelspel
Hoofdactiviteit: schildercursus: geen gewoon
schilderij!
Afsluiting
Bijlage 1: dobbelsteen template



Dobbelspel
Om elkaar beter te leren kennen, gaan we het dobbelspel spelen. Om de
beurt wordt er gegooid met de dobbelsteen en daarop staan verschillende
vragen die de gooier moet beantwoorden. Dit kan met de hele groep worden
gedaan of als de groep te groot is, dan in kleinere groepen spelen
(tussendoor wisselen!).

Dit is hoe het gaat:
1. Ga met z´n allen aan de tafel zitten. 
2. Knip, vouw en plak de dobbelsteen* 
3. Gooi om de beurt met de dobbelsteen. 
4. Beantwoord de vragen die op de dobbelsteen staan. 
5. Heeft u de vragen beantwoord? Dan mag de volgende gooien. 

Als de gooier dezelfde vraag al een keer heeft beantwoord, dan mag er nog
een keer gegooid worden of hij/zij kiest zelf een vraag uit om te
beantwoorden.

*de dobbelsteen staat onder bijlage 1

intro



Er zijn schilderijen van dieren, van landschappen, maar heel vaak worden er
schilderijen gemaakt van mensen. Dat worden portretten genoemd. We
vinden een zelfportret schilderen wat minder leuk, dus we willen het
interactiever maken door de senioren een portret van elkaar te laten
schilderen. Het schilderen wordt gedaan in duo's en voordat zij daaraan
beginnen, wordt hen een paar technieken uitgelegd over schilderen zodat ze
meer bekend zijn met de kwast en het doek.

Benodigdheden
- Potlood en gum voor het schetsen
- Schilderdoek
- Kwasten
- Verf 
- Plastic bord voor de verf
- Potje met water (om de kwasten schoon te maken)
- Plastic schorten
- Placemats of plastic tafelkleed (zodat het interieur niet vies wordt)

Uitleg verf mengen
Met de kleuren rood, blauw, geel, wit en zwart kunt u alle kleuren van de
regenboog schilderen. Laat ze zien hoe u verschillende kleuren kunt
combineren om een bepaalde kleur te krijgen. Bijv. rood en blauw mengen
om paars te krijgen. Door zwart of wit toe te voegen kunt u een donkerdere
of lichtere kleur krijgen. Zo verft iedereen met zijn/haar eigen uniek
gemengde kleuren!
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Uitleg verf met minder pigment
Door wat water met de verf te mengen, krijgt de verf minder pigment. Dit is
handig voor bijvoorbeeld de achtergrond, het ziet er namelijk minder leuk
uit als de achtergrond wit wordt gelaten. Dus door de achtergrond een
kleurtje te geven die minder opvalt is, blijft de focus toch nog op de persoon.

Dit is hoe het gaat:
Eerst maakt iedereen een schets van de ander met potlood op het doek.
Daarna trekken ze de lijnen van de schets over met zwarte verf zodat ze een
uitlijn hebben. Vervolgens stelt de persoon die schildert vragen aan de ander
en op basis van de antwoorden schildert hij/zij dat op het doek. De uitlijning
van het portret wordt dus met zwart gedaan en de rest wordt ingekleurd
met de antwoorden van de ander. 

Vragen tijdens het schilderen
- Wat was de leukste plek waar je bent geweest? (bijv. vakantieplek) >
achtergrond. Deze mag de schilder zelf inkleuren met de door hen gekozen
kleuren.
- Wat is je lievelingskleur? > huidskleur
- Wat is je favoriete soort fruit? > haar en wenkbrauwen
- Welke kleur zijn je ogen? > oogkleur
- Wat is je favoriete soort bloem (en benoem de kleur daarvan)? > lippen
- Wat is je favoriete dier? > kleding. Als het dier meerdere kleuren heeft, dan
mag de schilder een of meerdere van die kleuren kiezen (wees creatief!) of
zelfs de print.

Als ze een bril of sieraden hebben, dan mag de schilder zelf die een kleur
geven.

Herinner ze dat ze de kleur lichter of donkerder kunnen maken om meer
contrast te geven!

Afsluiting
Laat iedereen hun eigen kunstwerk zien en laat de schilder de ander
voorstellen via hun schilderij. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen!



Voorbeeld
- Wat was de leukste plek waar je bent geweest? Snorkelen in Cyprus
- Wat is je lievelingskleur? Paars
- Wat is je favoriete soort fruit? > Kaki (oranje)
- Welke kleur zijn je ogen? Bruin
- Wat is je favoriete soort bloem (en benoem de kleur daarvan)? Pioenroos,
roze
- Wat is je favoriete dier? Koe



Afsluiting
We ronden de dag af met thee/koffie en koekjes. Daarbij bespreken we hoe
de dag is verlopen en wat iedereen het leukst vond aan de dag.



Bijlage 1



Knip deze dobbelsteen uit!


