XL-TEKENING
Aanbouwtekening met open in- en uitloop
Teaser:
Alle kleine en grote kunstenaars helpen mee aan een enorme tekening. Je begint ergens
met een kleine tekening, iemand anders knoopt aan met het volgend stukje en stilletjes
aan groeit het kunstwerk uit naar een XL-formaat. We inspireren ons op andere
tekenkunstenaars. Je mag met verschillende tekenmaterialen experimenteren en je
helemaal uitleven in vorm en kleur.
Je kiest zelf wanneer en hoe lang je mee komt doen.
4 tot 6 jaar (samen met een volwassene)
6 tot 9 jaar
9 tot 12 jaar
Bijkomende uitleg voor de aanvrager over de in- en uitloop workshop:
Dit is een in-en uitloop workshop.
Omdat niet elke situatie zich leent voor een vaste workshop met een vast publiek
gedurende een vaste tijd, biedt Mooss ook formules aan waarbij je zelf kiest wanneer je
mee komt doen, en hoe lang je dat wil. Tijdens Supervliegfestivals, stadsfeesten of
buitenspeeldagen, kan je dus een in- en uitloopformule (met begeleider) vragen. Zo kan
iedereen, ongeacht het moment ze erbij komen, dadelijk deelnemen. In sommige
gevallen is er extra hulp nodig.
Deze activiteiten worden per dagdeel van 3u ingericht.
Belangrijk: Bij voorkeur op een ondergrond waarop je kan tekenen. Indien het geen
ideale ondergrond is, gelieve stevige baches te voorzien!
Enkele tafels voor het materiaal klaar zetten aub!
Materiaal:
● 2 grote stevige baches (liefst dikke banners)
● 1 bak met attributen
● 10 potjes of dozen (voor het aanbieden van de materialen)
● 8 rollen papiertape
● 2 rollen stevige brede papiertape
● 10 lijmstiften
● 1 rol touw
● 1 zakje wasknijpers
● 50 blad A3-papier (verschillende kleuren)
● 100 blad A2-papier (schilderpapier)
● 50 blad gekleurd papier
● Stevig wit tekenpapier op rol (ca. 40 m)
● Rol kraftpapier
● 10 pakjes oliepastels
● 4 pakken wasco ‘s
● 2 dozen stoepkrijt
● Doosje met dikke houtskool + zachte gommen
● 20 balpennen
● 20 tekenpotloden
● 4 zakjes kleurpotloden
● Gommen en slijpers

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

6 zakjes stiften (dikke en dunne)
15 alcoholstiften (3 of 4 kleuren)
15 dikke fluomarkers
16 kinderscharen + 2 grote scharen
10 bamboestokken (tussen 1m en 1,50m)
Plakkaatverf (zwart, blauw, rood)
1 fles water (voor het verdunnen van verf) + mengpotjes
15 brede penselen
Opdrachtenfiches + inspiratielijst woorden (zeer belangrijk!!!)
Mapje met afbeeldingen van kunstwerken::
Cy Twombly (blind tekenen), Keith Haring (figuren), Pierre Alechinsky (schilderen met
lang penseel), Wassily Kandinsky, Pablo Picasso (portretten), Tony Cragg (kunst met
voorwerpen), Marcel Duchamp (collages met voorwerpen), David Hockney
(structuren, texturen en frottage), William Kentridge (houtskool-animaties), Firmin
Didot (kunstenaar met letters), Joan Miro
Mooss zichtbaar maken: badges, stickers, brochures

