UPCYCLING waardevol kosteloos materiaal
Beeldende workshop 6-9j., 9-12j., 12-15j., 15-18j.
Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuw van maken. Dat is
upcycling! Allerlei soorten plastic, verpakkingen en kapotte spullen vormen het startpunt
van onze creatieve opfrisbeurt. Van kleine designontwerpen tot bizarre uitvindingen.
Een stofzuiger voor vieze luchtjes, een helm om boze gedachten te verjagen, een
telefoon om door de tijd te reizen. Laat je inspireren door hedendaagse kunstenaars en
duik de afvalcontainer in om de uitvindingen van de toekomst te ontwerpen. Je tovert
afvalmaterialen om tot een wonderlijk nieuw design.
Aantal Deelnemers: minstens 4 en maximaal 15.
Leeftijd: 6-9 jaar, 9-12 jaar, 12-15 jaar, 15-18 jaar
Duur: minstens 2 en maximaal 3 uur (met pauze).
Lokaal vereisten: Het lokaal moet voldoende groot zijn en over een aantal verplaatsbare
tafels en stoelen beschikken. Watertoevoer en elektriciteit voorzien.
Gewenste beginsituatie: Stoelenkring in het midden en enkele tafels aan de kant.
Materiaal:
● 3 of meer recyclage-spullen per deelnemer – divers qua vorm, functie en kleur:
petflessen, verpakkingen, kapot speelgoed, eierdoosjes, fietsbanden, tetrapak,
schoen, kledingstuk…
● Kleine spullen (recyclage!): dopjes, kroonkurken, brochettestokjes, figuurtjes
karton, plastic figuurtjes
● 1 fles knutsellijm
● 6 lijmstiften
● 6 rollen gekleurde plakband + 4 rollen doorzichtige plakband
● 4 rollen papierplakband + 2 rollen brede bruine tape
● 16 kinderscharen + 2 grote scharen
● 2 cuttermesjes
● 4 nietjesmachines + nietjes
● 1 zakje elastieken
● 1 rol ijzerdraad + 1 kniptang
● 2 bollen wol + 1 rol vlasdraad + 1 bol touw
● 1 set schroevendraaiers
● 2 lijmpistolen met vulling + verdeelstekker
● 20 blad A4-(klad)papier
● 20 blad gekleurd papier
● 1 pakje post-its
● 4 kranten en 4 tijdschriften
● 20 stiften + zakje wasco
● 6 alcoholstiften (minstens 2 kleuren)
● Map met afbeeldingen ‘UPCYCLING waardevol kosteloos materiaal’

