
CREATIEVE HELDENCRREEAATTIIEEVVEE HHEELLDDEENCC EENNDOE-boek voor 
jong en oud



= Wat heb je nodig

= Doe het samen met een ouder iemand

= Leuk om de opdracht samen te doen

= Een QR-code om te scannen. Voor hulp of 
meer inspiratie. Lastig om te scannen? Ga dan 
naar www.kunstcentraal.nl/creatieve-helden

Dit boek is voor jou
Kunst Centraal is dé organisatie voor cultuureducatie in de 
provincie Utrecht. We bestaan dit jaar twintig jaar. En wie jarig 
is deelt uit. Daarom krijgen all e kinderen in ons werkgebied dit 
DOE-boek cadeau. Het is een boek vol inspiratie en toff e 
opdrachten om zelf aan de slag te gaan.

Al twintig jaar werkt Kunst Centraal samen met scholen, 
gemeenten, provincie en all erlei culturele partners. Om je 
kennis te laten maken met verschill ende kunstvormen. En 
om je te helpen je talenten te ontdekken. Die mooie 
theatervoorstell ing? Die kunstenaar in de klas? Die leuke 
dans- of muziekworkshop? Die organiseerden wij met je 
school voor jou.

Veel plezier met Creatieve Helden: DOE-boek voor jong en 
oud. We wensen je een mooie creatieve zomer!

Barbara Witt ebol
Directeur-bestuurder Kunst Centraal
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18 Move your body 

20 Wie ben ik?!

21 Steengoed verhaal

22 Tuin vol beelden

23 Aboriginal kunst

25 Planetenmobiel

26 Geluiden jagen

27 Mission impossible

28 Ieniemini

29 Maak je eigen stripverhaal

31 Colofon

2 Dit boek is voor jou

4 Kunst op je bord

5 Kentekentaal

6 Kriebelbeestjes

9 Zeg het met handen

10 Museumreizen

11 Theaterhappertje

13 Vrolijke steken

14 Kunst van het oprapen

15 Woorden hengelen

16 Fiets de Vuelta

Inhoud
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binnen!

KUNST OP JE BORD

Wat heb je nodig?
Eten, een bord en bestek

Maak een kunstwerk met eten op je bord.
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overal!

KENTEKENTAAL

Nummerborden

Als we in de file staan

Kijk ik om me heen.

Zet alle letters op een rij.

Hussel ze dan door elkaar.

Maak woorden. Kort en lang.

Sums is uun latter up.

Dan smukkul ak uun buutju.

Dudad ak muut maar waad.

Wulk wuurd ul schruuf.

Trea Scholten

Wat heb je nodig?
Een pen of potlood Nu is het jouw beurt!

Schrijf alle letters op van de nummerborden die je tegenkomt. Zet een 
streepje onder elke letter die je vindt. Probeer eens een woord te maken. 
Of een zin. En als je heel veel zin hebt, misschien wel een gedicht.
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Knip pootjes, lijfjes, vleugels en voelsprieten uit en maak je 
eigen kriebelbeestjes (zie blz 8).

Uitgeknipt? Leg ze op het groene vlak en maak een foto van 
bovenaf. Scan de QR-code en geef je kriebelbeestje een 
bijzondere omgeving.

Waar woont jouw kriebelbeestje? In de woestijn, de tropen 
of het water?

Greenscreen

Scan de QR-code

Wat heb je nodig?
Een schaar, iPad of 
laptop, telefoon en je 
fantasie!

binnen!

KRIEBELBEESTJES
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Gebarentaal is een visuele taal, de taal die dove - en 
slechthorende mensen met elkaar spreken. Daar gebruiken ze hun 
handen voor. Houding en mimiek is heel belangrijk. Als je boos bent, 
kijk je dus boos. En als je blij bent, dan laat je een grote glimlach zien.

Scan de QR-code en bekijk de YouTube video’s van ‘Het gebaar van 
de dag’. Probeer zo veel mogelijk woorden in gebarentaal uit te 
beelden.

ZEG HET MET HANDEN

H O I

K A T
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TIP! Met de KinderGebaren-app leer je nog veel meer, door middel van fi lmpjes 
en geluiden. Scan de QR-code en download de app op je telefoon of iPad.

Scan de QR-code

Wat heb je nodig?
Een iPad of laptop

overal!



Online kun je naar heel veel musea. In Nederland en 
wereldwijd. Bezoek Musée d’Orsay in Parijs. Scroll  naar 
het Guggenheim Museum in New York. Of loop mee door 
de Eregalerij van het Rijksmuseum. 

Kies een kunstwerk uit en fotografeer je eigen versie.

binnen!

MUSEUMREIZEN
Wat heb je nodig?
Een iPad of laptop en 
telefoon

Scan de QR-codeScan de QR-code
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Knip het happertje uit en vouw het volgens het 
voorbeeld hiernaast.

Klaar? Laat de ander kiezen hoe vaak je het 
happertje open en dicht vouwt. Wat zie je dan? 
Bekijk de uitleg van de iconen achterop deze 
pagina. Verzin nu een theaterstuk. 

Wat heb je nodig?
Een schaar en pen

overal!

THEATERHAPPERTJE
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= verzin een persoon

= met welk voorwerp gaat de persoon iets doen

= waar speelt het verhaal zich af
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overal!

VROLIJKE STEKEN
Renske Knoll ema borduurt op foto’s. Zo maakt zij haar eigen kunst. 
Dat kun jij ook! Zoek een ansichtkaart of foto (bijvoorbeeld uit de 
krant) en plak deze op karton. Neem een stevige naald en draad 
en borduur je foto.

Wat heb je nodig?
Een naald met een groot 
oog, wol, lijm, schaar, 
foto, krant of tijdschrift 

TIP! Meer inspiratie?
Scan de QR-code en bekijk 
ook het borduurwerk van 
Franscesca Colussi Cramer 
op haar website:
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overal!

KUNST VAN HET OPRAPEN
Kijk met de ogen van een kunstenaar. Dan ontdek je spannende vondsten.

Als kunstenaar Joke de Jong buiten wandelt komt ze van all es tegen. 
Bekijk het fi lmpje en ga zelf aan de slag. Met takken bijvoorbeeld. Maak er 
een poppetje van. Of een dier. Misschien wel een huis, of een boom.

Scan de QR-code

Sinterklaas
een tent 
met een deur

een poppetje van. Of een dier. Misschien wel een huis, of een boom.een poppetje van. Of een dier. Misschien wel een huis, of een boom.

Wat heb je nodig?
Ogen van een kunstenaar
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overal!

WOORDEN HENGELEN

Kies 5 woorden uit de lijst en schrijf een gedicht. 
Maak je gedicht langer door woorden toe te 
voegen van dingen die je om je heen ziet.

Je gedicht kan overal over gaan! Het is jouw 
gedicht, maak het gek, serieus, grappig of 
rijmend. Alles mag!

hemel

zie

vis

groen

kijk

zon

waard

blauw

glimlach

iedereen

golven

gloed

van

met

roos

brand

geef/geven

idee

lopen

fietsen

grauw

water

oog

zee

ik jij wij

Wat heb je nodig?
Een pen of potlood

O BOOM

O boom
o kroon, o kruin

o tak, o twijg, o bloem, o blad
o pluim, o scheut, o zaad, o naald

o nerf, o sap, o noot, o vrucht
o fruit, o cel, o noest

o schors
o bast
o hars
o hout
o stam
o kurk

o stronk
o knoest

Annemarie van den Brink
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START

Klimmen op de Amerongse berg. 
2 plekken terug

Fiets om de Piramide van Austerlitz. 
Sla beurt over

Schapen op de weg! 
Sla beurt over

Eten bij de keizer in Huis Doorn. 
Sla beurt over

Getrokken door een zweefvliegtuig. 
5 plekken vooruit

In de Franse Put! 
Wacht tot iemand je eruit trekt

Kom je op een fiets? Trek een 
sprintje! Gooi nog een keer
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START

overal!

FIETS DE VUELTA
De Ronde van Spanje is een wielerwedstrijd en 
bestaat al sinds 1955. Dit jaar starten de fietsers in 
Utrecht! 

Knip de fietsjes uit en fiets de Vuelta met je 
vrienden. Wie is de snelste?

Wat heb je nodig?
Een dobbelsteen en 
schaar

TIP! Zet een eigen fietstocht uit in de buurt. 
Een wandeling, steproute of skelterroute kan 
natuurlijk ook. Wat kom je allemaal tegen?



overal!

M V  Y  U  B  D 

Scan de QR-code

Wat heb je nodig?
Een iPad of laptop

Soms zijn er van die liedjes waar dansmoves bij gemaakt 
worden. TikTok staat er vol mee. Zoek een lekker nummer 
en maak je eigen dansmoves. 

Klap in je handen, stamp met je voeten, knip met je 
vingers, klak met je tong en swingen maar!

Supalonely - BENEE

 O E   O  R  O  Y 

18



We will  rock you – QueenWe will  rock you – Queen

Dit zijn mijn moves:
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Gooi met een dobbelsteen of knoop. Op welk figuur 
kom jij? Verzin een verhaal en laat de anderen raden 
wie of wat je bent. Kom je op het figuur met het 
vraagteken, dan mag je zelf kiezen wie je bent.

TIP 1: als je gooit, mogen de anderen niet kijken.

TIP 2: laat twee of drie mensen gooien en speel samen 
een toneelstuk. Komen jullie erachter wie wie is?

Wat heb je nodig?
Een steen, knoop of dobbelsteen: 
iets waar je mee kan gooien

overal!

WIE BEN IK?!
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WIE BEN IK?!
buiten!

STEENGOED VERHAAL
Soms heb je geen woorden nodig om een verhaal 
te vertellen. Kijk maar naar kunstenaar Nizar Ali Badr. 
Meer inspiratie? Scan de QR-code en bekijk nog meer werk 
op zijn website.

Verzamel allemaal verschillende stenen en maak zelf een 
steengoed verhaal.

Wat heb je nodig?
Grote en kleine stenen 
in verschillende vormen, 
kleuren en maten

TIP! Versier je 
steengoede verhaal 
met takjes, droge 
bladeren of een 
bloemetje.

Scan de QR-code
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binnen!

TUIN VOl BEELDEN
Maak een plattegrond van je tuin. Scan het of maak er 
een foto van. Zoek plaatjes op internet van beelden 
die je in je tuin wil zetten. Je mag ze natuurlijk ook zelf 
kleien of samenstellen! 

Daarna maak je een Thinglink aan: een interactief 
plaatje van jouw tuinplattegrond. Je plaatst met 
icoontjes de beelden op de juiste plek. Achter elk 
icoontje kun je een foto en tekst zetten met bijvoorbeeld 
informatie over het beeld of de reden dat het in jouw 
tuin staat. 

Scan de QR code om Thinglink te openen en een 
voorbeeld te zien.

Wat heb je nodig?
Pen, potlood, stiften of 
verfspullen en laptop
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ABORIGINAL KUNST
binnen!

Neem je eigen huisdier, lievelingsdier of 
knuffel. Teken of schilder in de stijl van 
Aboriginals.

Aboriginals zijn de eerste bewoners van Australië. Er zijn 
rotstekeningen van Aboriginals gevonden. Die zijn meer dan 
60.000 jaar oud. 

Schilderen in stippen is een van de traditionele teken- en 
schildertechnieken van de Aboriginals. Ze schilderden op 
rotsen, boomschors, in het zand of op personen. Zo vertelden 
ze ook verhalen. 

Wat heb je nodig?
Een potlood, verf en 
kwasten
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binnen!

PLANETENMOBIEL
Maak een mobiel van planeten en bouw je eigen zonnestelsel. 

Knip vormen uit papier, karton, tijdschrift en of kranten. Maak kleine en grote vormen. 
Prik een gaatje in de planeet en doe er een touwtje door. Leg twee takken in de vorm 
van een kruis. Bind ze met stevig touw aan elkaar vast. Maak de planeten met 
touwtjes vast aan de takken. 

Hoe heten jouw planeten? Zijn ze rond? Of maak je andere vormen?

Wat heb je nodig?
Takken, wol, schaar, oude 
kranten, tijdschrift en of 
kartonnen verpakkingen

Leuk weetje! Met deze zin onthoud je de volgorde van de planeten, van 
dichtbij tot ver van de zon. Weet jij welke planeet bij welk woord hoort?

Mijn Vader At Meestal Jonge Spruitjes Uit Nieuwe Pekela

jupiter

mercurius

uranus

aarde

mars

pluto

venus

neptunus

saturnus
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GELUIDEN JAGEN
overal!

In en om het huis kom je all erlei geluiden tegen. Neem ze op, zet ze 
achter elkaar, herhaal geluiden en maak zo je eigen muziek. Welke 
titel geef je het?

Wat heb je nodig?
Telefoon om geluid op 
te nemen
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overal!

Span gekleurd garen kriskras door een ruimte in 
je huis of tuin. Laat het lijken op een beveiligde 
schatkamer waar laserstralen ‘de schat’ bewaken.

Pak de schat zonder de draden aan te raken. 
Gelukt? Kruip dan snel weer uit de schatkamer. 
Raak je een draad? Dan begin je opnieuw. Wie 
pakt als eerste de schat?

Wat heb je nodig?
Gekleurd garen, touw of 
wol en een schat

MISSION IMPOSSIBLE

Meer uitdaging? Span meer draden. Leg de schat 
op een andere plek. Of leg twee schatten in de 
schatkamer.
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overal!

IENIEMINI
Kunstenaar Anton Klein maakt miniatuurverhalen. 
Dat doet hij met kleine poppetjes en verschillende 
voorwerpen.

Maak zelf met kleine poppetjes, legopoppetjes, 
poppetjes van playmobiel of zelfgemaakte 
poppetjes een miniatuurverhaal.

Wat heb je nodig?
Poppetjes en telefoon

TIP! Meer inspiratie nodig? 
Op de website van kunstenaar 
Slinkachu vind je heel veel 
voorbeelden. Scan de QR-code.
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Maak je eigen verhaal in striptekening. Hulp nodig? Knip 
de instructie uit en vouw er een boekje van (zie volgende 
bladzijde). Boekje klaar? Lezen maar! Joshua Peeters 
vertelt hoe jij je eigen strip kan maken.

Wat heb je nodig?
Stift en, fi neliner, potlood, 
gum en schaar

STAP 1. Het verhaal
STAP 2. Storyboard

STAP 3. Tekst
STAP 4. Gezichtsuitdrukkingen
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Schets m
et potlood.

Van sm
ileys m

aak je
gezichtsuitdrukkingen.

Schets je verhaal heel
eenvoudig. Hoeveel plaatjes 

heb je nodig?

Schrijf of teken je verhaal!

binnen!

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL
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vouw knip klap om vouw plat vouw nog platt er en dubbel!
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vouw nog platt er en dubbel!

Colofon
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Alle activiteiten van Kunst Centraal worden mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Utrecht.
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Een DOE-boek voor een lekkere lange zomervakantie! Word een creatieve held en verzin 
de beste moves, maak je eigen muziek, bedenk een nieuw sterrenstelsel of borduur de 
mooiste foto’s. Ga museumreizen, fi ets de Vuelta en ontdek de dichter in jezelf. Onze 

inspiratie is de kunst en die delen we graag met je. 

Fijne zomer!

Dit DOE-boek wordt je aangeboden door Kunst Centraal.




