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Je kunt de prachtigste reizen maken. Reizen over
land, over zee en de diepte in, door de lucht en zelfs
de ruimte in. Maar wat dacht je van een reis naar
Fantopia, bestemmingen uit jouw fantasie. Daarvoor
bedenk je natuurlijk ook een prachtig voertuig: jouw
Fantasia-mobiel! Net als echte kunstenaars als Paul
Klee en Hundertwasser kun je die tekenen én laten
bewegen.
Kun jij met viltstift een fantasia-mobiel tekenen en
decoratief spelen met lijnen, patronen, kleuren en
vormen?
Nodig:
• Drie vellen papier
• Viltstiften
• Schaar
Aan de slag:
Bekijk het filmpje of volg de volgende stappen:
•
•
•
•
•
•
•

•

Zoek eens 10 minuten naar gekke en bijzondere voertuigen via internet. (Wat maakt de
voertuigen gek en bijzonder?)
Kijk nu eens naar de afbeeldingen op de volgende pagina. (Welke vervoersmiddelen
herken je? Wat valt je op aan de manier van tekenen en schilderen?)
Pak een eerste vel papier erbij en probeer eens in een paar simpele losse vormen (cirkels,
vierkanten, rechthoeken en driehoeken) een auto of boot te tekenen.
Pak een nieuw vel papier erbij en denk nog eens terug naar jouw gekke en bijzondere
voertuigen. Hoe kun je bijvoorbeeld de vleugels van dat ene vliegtuig verbinden aan de
voorkant van die vrachtwagen? Probeer in een schetsje wat ideeën uit.
Pak weer een nieuw vel papier en ga nu jouw Fantasie-mobiel opbouwen in simpele lijnen
en vormen.
Bedenk daarna waar de mensjes kunnen zitten en teken ze erin. Het hoeft niet écht te lijken.
Oefen nog even op je schetsvel met decoratieve patroontjes in verschillende kleuren... en
begin dan met het invullen van kleuren en patronen in je tekening. (Sommige vormen kun
je goed in één kleur invullen. Bij andere vormen is het leuk om verschillende patronen te
gebruiken.)
Is alles ingekleurd? Knip dan jouw voertuig uit langs de contouren en leg je tekening op
een bijzondere ondergrond.

Klaar?
Maak een foto van jouw fantasia-mobiel op de bijzondere ondergrond en stuur de foto naar jouw
juf of meester.
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Auto’s – Autostroom (1971) - Friedrich Hundertwasser

Rustende Schepen (1927) – Paul Klee
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