
   

   
   

Op ontdekkingsreis
 

in je eigen huis!

Onderzoek boek van:

Over twee weken kun je
weer een pakketje
ophalen!

Vergeet niet je foto's in
de gangmakers app te
delen!

of naar
info@gangmakers.nu te
sturen

Dan maken wij er een
expositie van op the
beach bij de garage
notweg 38



Kunstenaar
 Archimboldo

Deze kunstenaar leefde
in 1527 hij liet zich
inspireren door van alles
wat hij om zich heen
zag. Zie jij waar zijn
gezicht van is gemaakt?

Emily Dryden  
"Fresch Faces'

Geïnspireerd door de
kunstenaar
Archimboldo, maakte
deze fotograaf dit werk
met fruit.



Zie jij welke kunstenaar
is afgebeeld?

En waar is zijn gezicht
allemaal van gemaakt?

Dit heb je nodig:
Gebruik spullen in huis
om een gezicht te
maken. 

Leg de spullen zo neer
zodat er een gezicht
ontstaat.

Kijkt hij boos, verdrietig,
blij of verbaast? Welke
emotie heeft jouw
gezicht? Vergeet niet
om er een foto van te
maken.

Stap 1. Stap 2.

Stap 3. Kunstenaar

Nu jij!'

Kun jij ook zo'n bijzonder
gezicht maken van fruit
of andere spullen die je
in huis kunt vinden?



Ga nu op zoek in je huis
en maak foto's van de
gezichten die je vind.
Kan jij er 1 vinden? Of
misschien wel meer!
Laat je familie thuis mee
zoeken. 

Dit heb je nodig:
Gebruik je Fototoestel of
telefoon.

Maak je gezicht af. Pak
een T-shirt voor een
rode tong voor de
wasmachine of gebruik 
 een stuk papier als
mond voor je lichtknop.

Stuur de foto's van de
gezichten die je hebt
gevonden in de
gangmakers app.

Stap 1. Stap 2.

Stap 3. Stap 4.

Op zoek naar gezichten!

Kijk is goed om je heen
thuis. Misschien zijn er
nog veel meer gezichten
te ontdekken?
Ze lachen, kijken boos,
verbaasd of verdrietig! 



Maak een fantasie
tekening

van een voorwerp

Wat heb jij thuis liggen?
Pak je sleutels, potlood,
theelepel, plakband?
Kies iets uit en maak
daar een bijzondere en
grappige tekening bij!

Zoek spullen in huis
waar je een tekening bij
kunt maken. Denk aan:
sleutels, schaar,
draad/wol, rolletje
plakband, potlood, sok, 
 etc.

Dit heb je nodig: Papier,
iets om mee te tekenen.
Spullen van thuis om
een tekening bij te
maken.

Leg het voorwerp dat je
hebt gevonden op het
papier en teken daar
het lichaam, of iets
anders bij dat de
tekening afmaakt. Maak
er een foto van.

Christoph Niemann
maakt tekeningen met
spullen die hij thuis heeft
liggen. Zo wordt een sok,
de kop van een
dinosauriër en een
paperclip een trompet.

Stap 2.

Stap 3. Kunstenaar

Stap 1.



Maak je eigen tekening! Maak je eigen tekening!
Extra: Als je geen spullen thuis kan
vinden kan je hier ook een fantasie
gezicht Teken:

Maak hier je eigen fantasie tekening
met een voorwerp (Zie laatste
opdracht.)
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