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Hallo,

In dit bijzonder doe-boek bundelt de Kunstacademie Beeld 

Muziek Woord van Eeklo en Lievegem een aantal uitdagende en 

inspirerende opdrachten voor kleine én grote kunstenaars.

In deze moeilijke tijden met een onzichtbare dreiging in de 

vorm van een coronavirus, is je vertrouwde Kunstacademie 

gesloten. Gelukkig kan je thuis ook aan de slag en daarom 

presenteren we trots dit KA!rantaine doe-boek

De fantasie van de leerkrachten sloeg helemaal op hol bij 

het samenstellen van dit doe-boek. Dit boek is voor iedereen 

die ervan houdt om nieuwe dingen te ontdekken. Verwacht 

echter geen kant-en-klare recepten voor grote kunstwerken 

met een gegarandeerd succes. Onze oproep is: snuister in de 

opdrachten, voer uit wat je prikkelt, probeer iets nieuws, 

ga uitdagingen aan en experimenteer.

Het enige dat je nodig hebt is je huis-tuin-en 

keukenmateriaal en natuurlijk je eigen fantasie. Haal de 

(kleine of grote) kunstenaar in jou naar boven!

Laat zien waar het jou toe brengt en deel je resultaten met 

#kaeeklo, www.facebook.com/kunstacademie.eeklo of  

ka.rona.eeklo@gmail.com

Bedankt aan alle leerkrachten voor hun grappige, uitdagende, 

serieuze, eigenzinnige en gevarieerde bijdrage.

 

Veel succes!

 

Sigrid, Christa, Catalina, Saar, Martine, Lenja, Annika









Dit huis staat op het einde van mijn straat. Het staat schots en scheef. Het 
is een heel oud huis! Niemand woont er, bijna niemand durft er voorbij
te gaan! Als ik naar de gevel kijk zouden dit de kamers moeten zijn. Maak jij 
het nog wat griezeliger door er van alles bij te tekenen? 
Je kan natuurlijk ook een eigen griezelhuis of kasteel tekenen!

HET GRIEZELHUIS



Ik lijk 
steeds 
meer op 
jou
Hiervoor teken je 

op een papieren 

zak of een doos 

het portret van 

je mama of papa 

in om het even 

wat (collage, 

verf, stiften, 

wasco,...). Daar-

na trek je een 

leuk kledingstuk 

van mama of papa 

aan en je poseert 

even om een leu-

ke foto te laten 

maken. Fantaseer 

maar!



Pol Cosmo 
is een Gents straatartiest 
die zijn stad meer kleur 
geeft door op allerlei 
huizen en gebouwen leuke 
insecten aan te brengen!
Speciaal voor jullie heeft 
hij een tekening gemaakt 
om met stiften in te kleu-
ren en je kan natuurlijk 
zelf ook een insect teke-
nen en aan je raam hangen!





ONTWERP     THUIS             JE               EIGEN VAAS VOOR LATER

Maak een ontwerp en houd het goed bij!
Wanneer we terug met z'n allen in het atelier zijn gaan we 
samen aan de slag om jouw ontwerp te realiseren.

Wat heb je nodig? 
Tekenpapier of schetsboek Tekenpotlood, 
Eventueel kleurpotlood en/of stiften

Ga op
 zoek

 naar
 de i

deale
 

vorm 
voor 

jouw 
vaas.

 Prob
eer 

versc
hille

nde v
ormen

 uit.
 Ga 

je vo
or ee

n kla
ssiek

e vaa
s of 

een n
ooit 

eerde
r gez

ien o
nt-

werp?

Wanneer je beslist hebt 

welke vorm je wil uitwer-

ken herhaal je deze een 

aantal keer. Je kan de-

zelfde vorm een tiental 

keer op een blad tekenen 

of de vorm een keer in 

het groot tekenen en deze 

een aantal keer kopiëren.

Hoe zal je vaas eruitzien? In 1 kleur? Als een 
abstract schilderij? Met geometrische figuren, 
patronen of bloemen? Of valt er misschien een 
soort stripverhaal op jouw vaas te lezen? Probeer 
verschillende dingen uit om achteraf te kiezen 
welke versie je zal uitvoeren wanneer we terug in 
het atelier zijn.
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Teken jezelf of iemand 
van de familie met 
zoveel mogelijk pakjes 
op elkaar gestapeld.
Omgekeerd kan ook , 
dan kan iemand zoals 
een acrobaat bovenop 
de stapel pakjes gaan 
staan.
Gewoon buiten met 
water en een dikke 
borstel!





Het is terug de tijd van de 
paaseitjes. Als je eitjes hebt met 
een zilverpapiertje errond, spaar die 
dan. Maak dan met de verschillende 
kleurtjes een klein tekeningetje 
van ongeveer 5 op 5 cm. Het mag 
ook andere vormen hebben. Als je 
een collage gemaakt hebt dan steek 
je dat tussen de lamineerfolie. 
Je kan verschillende tekeningetjes 
maken op 1 vel. Als je klaar bent 
kan je dit lamineren. Heb je geen 
lamineertoestel dan kan je dit ook 
doen met 2 stukken mica en een 
strijkijzer. Leg dan de mica 
tussen bakpapier en strijk er 
dan over zodat de mica in 
mekaar smelt. Vraag dit zeker 
aan je mama of papa om je 

hierbij te helpen.

Wat heb je nodig? Gekleurde papiertjes van snoepjes, 
paaseitjes (de leukste zijn de gekleurde zilverpapiertjes), 
lijmstift, lamineer folie of een mica (doorschijnende 
folie), lamineertoestel of strijkijzer (zeker hulp aan je 
mama of papa vragen!)

Juweeltjes van paaseipapiertjes



Je krijgt hieronder een tekening van een half brilletje. Als je 

deze tekening spiegelt krijg je een volledig brilletje. 

Teken dit over op karton en maak er jouw ultieme bril van.

Wat heb je nodig? Karton of dik papier, potlood, schaar, stiften/

kleurpotloden/wasco/verf (naar keuze)

Zo bekijk je de wereld eens door een andere bril.

Bekijk de wereld door een grappige bril!



Nu met deze Coronacrisis stellen we ons dikwijls de vraag, hoe 
gaat het leven nadien zijn?
Hoe zullen we reizen en ons zonder gevaar verplaatsen?
Bedenk een manier om veilig te reizen met je gezin en maak daar 
een tekening van. Is dit met een speciaal voertuig of een pak dat 
we moeten aantrekken? Moeten we ook lange benen krijgen? 
Wat heb je nodig? Papier en een potlood/stift/balpen om te tekenen

Hoe reizen we op een veilige manier in 
de toekomst met ons gezin?

We beleven een surrealistische tijd. Iedereen moet in zijn kot 
blijven, straten zijn leeg, winkels dicht. We mogen mekaar niet 
meer knuffelen.
Maar weten jullie eigenlijk wat surrealistisch betekent?
Het komt van het surrealisme, dat is een kunstvorm van rond 
1920 met één van de belangrijkste kunstenaars Salvator Dali en 
René Magritte. Zij schilderen de realiteit (de werkelijkheid) 
heel juist en gedetailleerd over maar maken soms hele gekke 
combinaties. Ze gebruikten hiervoor heel veel fantasie. Een 
voorbeeld hiervan is De verzoeking van Sint-Antonius. Dali zette 
de dieren op lange poten. Ideaal om met deze toestanden afstand te 
houden.



ontbijt

middag

avond

Print deze pagina 2 x af

p.1: Teken op de 3 borden wat je vandaag eet/at. 

p.2: Teken op de 3 borden je lievelingseten.

gebruik potlood, verf, stiften, wasco...

neem een foto van je tekening en zet hem op facebook, op 
instagram of stuur hem naar je vrienden en/of familie. Laat hen 
raden wat je vandaag gegeten hebt.

Wat eten we vandaag?



Ga op wandel in de natuur 
op zoek naar wilde 
bloemen en teken ze ter 
plaatse op een blaadje of 
in een schetsboek. 

Op de volgende pagina 
vind je een vaas die je 
kan vullen met prachtige 
getekende bloemboeketten 
die je kan schenken aan 
iemand die je mist.

Teken de bloemen vanuit 
je schetsboek over in 
de vaas en kleur ze 
met plakkaatverf of 
kleurpotlood.

Lukt het niet om naar 
buiten te gaan, dan vind 
je op deze pagina een 
paar voorbeelden van 
wilde bloemen die je kan 
gebruiken ter inspiratie.



Ik 
schenk je een boeketbloemen



Verzamel een handvol verschillende soorten stenen uit je 
tuin, op straat, het bos. Misschien heb je thuis al een 
verzameling stenen. 

Stapel de stenen op elkaar tot een berg. Werk de berg af met 
een witte steen voor een besneeuwde bergtop. 

Snij uit een kartonnen doos een stuk uit zo groot als een 
postkaart. Teken op de kaart de berg stenen met potlood 
in donkere en lichte vlakken. De besneeuwde top kan je 
schilderen met witte plakkaatverf of tippex. Geef je berg 
een naam en stuur de kaart op naar je vriend, vriendin, oma, 
opa of juf.



Op reis 
naar de 
bergen



NODIG
KARTON, Snijmes, naald en draad (verschillende kleuren of 
diktes), Stevige kleefband, een stuk stof. 

1. zoek een foto van iemand die je graag ziet of kies 
gewoon een leuk portret uit een krant of boek.

2. Knip  uit een oude keukenhanddoek, stukje gordijn, 
zakdoek enz… een stuk stof van ongeveer 20 x 20 cm. Er 
morgen motiefjes staan op de stof maar die mogen niet 
té opvallend zijn. Leg je stof op een tafel en kleef de 
stof ev. wat vast met plakband waardoor je makkelijk kan 
tekenen op de stof met potlood, stukje zeep, krijtje…kijk 
wat lukt. 

3. Zoek een stuk stevig ribbelkarton. Vraag aan je 
ouders of ze een vierkant kunnen snijden uit het karton 
van 20 x 25 cm. Laat ze vervolgens in dat vierkant een 
gaatje snijden zodat je een kader krijgt.  Zorg dat de 
overblijvende boord minstens 4 cm breed is waardoor je 
kader nog stevig aanvoelt.

5. Neem vervolgens de stof en vraag wat hulp aan je ouders 
om de stof op te spannen zoals op de foto hieronder.

6. start met borduren. Prik telkens met je naald achterin 
de stof en duw de naald naar je toe. Dan terug naar 
achter, terug naar boven. Volg de getekende lijnen en 
verander ev. soms van kleur. Vergeet niet een knoop in je 
draad te doen voor je begint.
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Wat zou er gebeuren met dieren of 
Indianen als ze opgesloten zitten? 
Maak je eigen wereldje en laat er je 
fantasie op los. 

NODIG:
redelijk grote bokaal. / schaar 
/ stukje karton om ev. vormen te 
snijden op popjes te maken., oude 
speelgoedpopjes, takjes, planten 
dingen uit de tuin.

1. zoek een mooie bokaal. Zorg dat 
het grondoppervlak niet te klein is 
en je met je handen makkelijk in de 
bokaal kan.

2. maak een wereldje in je bokaal 
met dingen die je vindt in de 
natuur. Maak tekstballonnen, bordjes 
en kleef die aan de binnenzijde 
van je bokaal. Denk na wie er in 
quarantaine zit en wat de humor 
daarvan kan zijn: voelt die indiaan 
zich goed? mist je figuur iemand? 
Ja kan je fantasie hier volledig op 
loslaten. 

3. Maak een foto van je bokaal.  
Zorg ervoor dat je bokaal voor een 
mooie achtergrond staat, dit is 
immers ook een deel van je werk. Bij 
voorkeur foto’s maken in openlucht. 
Maak een foto van je volledige 
bokaal en zoom ook eens in. 

NO 
ENTRY


