
Puck&Co KindCentrum
Daalhuizen (BSO)
06 juni t/m 01 juli
Enkweg 10a
6881LZ Velp

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

Picasso
6-6 t/m 10-6

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?

Schilderijenjacht!
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met
puzzelstukjes en zet ze snel op de juiste plek. Welk team vormt
als eerst een compleet schilderij?
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Vincent van Gogh
13-6 t/m 17-6

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!

Schuimkunst proefje
Een leuk proefje. Wat gebeurt er met het scheerschuim en de
voedingskleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En wat als je
er nu een blaadje papier op legt?

Het kunstige reactiespel
Er roept iemand: "We lopen een kunstroute!" en plotseling doet
een ander de Mona Lisa na. Een grappig spel waarbij we reageren
op de actie van anderen.

Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op, vullen ze met verf,
hangen ze aan een doek en gooien ze lek met dartpijlen. Zo
ontstaat er een super creatief en gek kunstwerk.

Mondriaan
20-6 t/m 24-6

Kunstworkshop: Dieren van Mondriaan
Piet Mondriaan is bekend van zijn schilderijen met dikke, zwarte
lijnen en daar de primaire kleuren tussen: rood, blauw en geel.
We maken dieren in de stijl van Mondriaan!

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!

Kunstenaars experiment
Is er een kunstenaar op bezoek? We hebben gehoord van wel. En
omdat hij vindt dat kunst een beetje gek moet zijn, wil hij met de
kinderen een experiment doen. Wat dat is, verklappen we nog
niet, maar leuk wordt het zeker! Lukt het ons om het experiment
tot een goed einde te brengen en te laten slagen?
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Monet
27-6 t/m 1-7

Kunstworkshop: Waterlelie-origami van Monet
We gaan kunst vouwen! Helemaal in de stijl van Monet maken we waterlelies, alleen dan in
origamivorm.

Het beeldenmuseum
Waar staat het beeld? In het dieren-, het sport-, het circus-, het prehistorisch-, het thriller- of
lachmuseum? De nachtwaker krijgt te maken met bewegende beelden. Hoe loopt dit af?

Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? Hiervoor kun je ei en vetkrijtjes gebruiken als basis. Probeer
het zelf!

 


