
Feestelijke boten

Bij 2D kan je denken aan:

Tekenen

Schilderen

Collage

Fotografie

Handwerken

Gedichten

Linodruk

etc.

Houd hier rekening mee wanneer je

de techniek en het materiaal kiest.

Veel plezier met 

het maken van jouw 

kunstwerk!

StappenplanStappenplan

Nieuwegein  Nieuwegein  

1 groot museum1 groot museum

Wil je een plat (2D)

of een ruimtelijk (3D) 

werk maken?

Je kan er voor kiezen  

om jouw idee eerst te 

schetsen. Je kan ook  

direct beginnen met  

maken met het 

gekozen materiaal

Wil je je werk  

binnen of buiten 

neerzetten?

Zoals je ziet, 

 alles is mogelijk!

Wil je anderen laten weten waar  

ze jouw kunstwerk kunnen vinden?  

Geef je adres door en wij zetten  

hem op de kaart.

Een inspiratiefolder met een  

stappenplan dat je kan helpen om 

ideeen te krijgen voor het maken van 

je eigen feestelijke kunstwerk. 

Meer informatie en inspiratie via:

Facebook: Op stap in Nieuwegein

Instagram: Nieuwegein 1 groot museum

www.Nieuwegein50jaar.nl

Deze folder is via bovenstaande  

kanalen ook digitaal te verkrijgen.

Neem de folder mee, geef de folder 

door of leg hem terug op de plek waar 

je hem hebt gevonden. 

Zo kan je ook anderen inspireren!

:

Bij 3D kan je denken aan:

Klei

Hout

Papiermache

Alledaagse materialen

Lego

etc.

,



Waar denk je 

aan bij het 

woord Feest?

Wat voor soort  

boten en schepen 

kan jij allemaal 

bedenken?

Ben je met meer mensen?  

Zeg een-voor-een een woord en schrijf 

ze allemaal op. Laat je door elkaars  

woorden inspireren.

In juni is Nieuwegein 1 groot museum. 

Maak een kunstwerk in het thema Feestelijke boten. 

Hang je kunstwerk in het zicht, bijvoorbeeld voor het 

raam of aan het balkon of zet het in de tuin. Wandel in 

juni langs alle feestelijke kunstwerken in de stad. 

In deze inspiratiefolder vind je een stappenplan dat 

je kan helpen om ideeen voor het maken van je eigen 

feestelijke kunstwerk te krijgen.

:

Door deze vragen te beantwoorden, 

krijg je een idee wat voor een 

 feestelijke boot je wilt gaan maken.

Schrijf alles op waar je aan denkt 

bij deze twee vragen.

Roeiboot

Driemaster

Speedboot

Vrachtschip

Zeilboot

Motorboot Hoe zou je deze 

woorden kunnen 

combineren in 

1 beeld?

Welke boot vind 

je het leukste?

Welke feestelijke 

woorden vind je het 

leukst?

De zeilboot 

en de feestelijke 

lampjes

De zeilboot 

versieren met 

feestelijke 

lampjes

,,,,
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