Huishouden van Jan Steen
Beeldend | Fotografie | Vanaf groep 6 | Bron: Rijksmuseum
Bekijk dit schilderij uit het
Rijksmuseum, Het is een
gezellige boel in deze kamer.
Er wordt muziek gemaakt,
gegeten en gelachen. De
vloer ligt bezaaid met
spullen. En wat drinken die
kinderen daar zo stiekem uit
de kan? De kunstenaar Jan
Steen schilderde vaker zulke
rommelige huishoudens.
Hoe gaat het er bij jullie thuis
aan toe? Is het altijd netjes of
is het net zo’n gezellige
rommel als bij deze familie?
In deze opdracht ga je zelf
een foto maken van jouw gezin in een grappige opstelling aan tafel. Kun jij een
huishouden van Jan Steen vastleggen met een camera?
Nodig:
• Je gezinsleden
• Een gedekte tafel
• Grappige spullen
• Een fotocamera
Aan de slag:
• Bekijk het schilderij van Jan Steen eerst eens van dichtbij via deze link.
• Zoom in. Wat ligt er op tafel? Wat heeft iedereen in zijn handen? Wat gebeurt er?
• Hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe tijdens het eten? Wordt er veel gemorst? Wie
loopt wie te plagen? Wie lust het eten niet? Wie is stiekem iets anders aan het
doen? Wie praat het meest?
• Vertel je gezinsleden over het schilderij. Wat staat erop? Hebben zij nog andere
ideeën over hoe het er bij jullie thuis aan toe gaat tijdens het eten?
• Schrijf de ideeën op en bedenk voor ieder gezinslid een rol.
• Vraag aan je vader of moeder welk moment geschikt is om deze opdracht uit te
gaan voeren (de foto te gaan maken). Na het middageten of na het avondeten? En
op welke dag?
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Als je een moment hebt uitgekozen bedenk je vanaf welke plek je de foto wil gaan
maken.
Na het eten vertel je ieder gezinslid jouw idee. Wat mag je broertje doen? Wat
doen je ouders? Mag je huisdier ook meedoen? Wil je nog grappige spullen
neerleggen op tafel? Let op: in het schilderij van Jan Steen kijkt bijna niemand naar
de schilder, maar naar elkaar. Lukt het om iedereen naar elkaar te laten kijken?
Laat iedereen stil staan in de houding die jij bedacht hebt en maak een paar foto’s.
Bekijk welke foto het beste is gelukt.
En? Heb jij een huishouden van Jan Steen (na)gemaakt?

Klaar?
Stuur de foto naar de rest van de familie (opa, oma of een oom of tante). Lukt het hun ook
om een echt huishouden van Jan Steen te maken?
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