Voor teams: Beeldende Buitenactiviteiten van De Beeldernis
Onderwerp
1. Mandala Strooien
van natuurmateriaal

Voor wie
Samenwerkings
opdracht
Kan over bedrijf
gaan
Kan individueel of
als teambuilding

Aantal
Grote groep
Evt. meer
mandala’s

Waar
Binnen of
buiten

Hoe lang
2-4 uur
afhankelijk van
grootte

max. 12 is
mooi,
anders veel
materiaal
extra nodig

Binnen of
buiten: zelf
materiaal voor
pigmenten
zoeken

2-6 uur
afhankelijk van
wensen

3. Zintuigactiviteit
Opdrachten die te
maken hebben met
de zintuigen en het
samenwerken als
team.
4. Schilderijlijst
pionieren

Individueel of als
team

Grote
groep,
opdrachten
in kleinere
groepen

Bos

2-3 uur

Teambuilding

Bos
(voorkeur)
Kan evt
binnen

2-3 uur

Lijst pionieren van palen of van
zelfgevonden takken, doek erin
spannen en schilderen. Evt.
natuurmateriaal plakken

5. Binnenstebuiten
kast

Teambuilding
Wie/ wat zijn we
als bedrijf

Grote groep
kan,
meerder
lijsten
maken
Grote groep
kan: taken
verdelen

Binnen of
buiten

Halve of hele
dag

6. Tekenopdracht,
met elkaar in
gesprek op papier
7. Tekenen op hout
of steen

Team

Grote groep
(>100 ) kan

½ uur tot hele
dag

Individueel of team

Grote groep
kan

Binnen of
buiten (tafels
nodig)
Binnen of
buiten

8. Landart

Team

Grote groep
kan, werken
in kleinere
groepen

Buiten

1-3 uur

9. Labyrint lopen

Team

Grote groep
kan,
meerdere
labyrinten

Buiten

10.Vindingen

Individueel of team

Grote groep
kan

Buiten

2 uur

11. 16-persoons
penseel (Minder kan
ook minimaal 4)

Team

Grote groep
kan,
meerdere
penselen

Buiten of
binnen

1-2 uur

Een kast maken (standaard
model, zagen, schilderen of kant
en klaar. Eventueel maken van
natuurmateriaal of pionieren.
Afhankelijk van de tijd. ) en daar
een tentoonstelling in maken
van je team/ bedrijf,
voorwerpen, dingen die je
buiten vind, schilderingen/
tekeningen etc.
Allerlei tekenopdrachten, alleen
of samen, patronen en interactie
wordt zichtbaar
Op zelfgezocht hout of steen
tekenen. Of op houtenplankjes
met oliepastel werken
Met materiaal dat buiten
gevonden wordt een kunstwerk
maken waarbij je gebruikt maakt
van de omgeving, blijft daar
liggen en vergaat weer
Labyrint leren tekenen, groot
leggen met natuurmateriaal en
lopen. Wat staat er in het
midden (afhankelijk van het
doel)
Een kunstwerk maken van wat
je buiten vindt, kan
meegenomen worden.
Met 1 heel grote penseel, die je
niet met je handen pakt, maar
mbv touwen, iets schilderen op
een groot vel of doek.
Daarna eventueel met gewone
penselen inkleuren.

2. Zelf verf maken
van natuurlijke
pigmenten

2-3 uur

Info
Zelf materiaal zoeken of
meegebracht door mij. Evt
materiaal van bedrijf er in
verwerken
Vuur maken of houtkachel/
gasfornuis.
Materiaal zoeken of van
meegebracht materiaal.
Pigmenten maken, door vijlen,
vijzelen, hakken, koken ed. met
ei verf maken en schilderen
Aan verschillende bomen zit
een oog/ oor/ mond/ neus/ hand
met bijbehorende (teken/
schilder of andere) opdrachten.

