
ZIT JE 
MET IETS? 
SCHILDER
EROVER!
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Houd dit in je achterhoofd…

“Laat je kunstwerk ontstaan zonder er 
al te veel bij na te denken.”

“Laat perfectie los.”

“Niet denken, meteen doen. 
Het is beangstigend, maar vooral bevrijdend.”

Hoe prinses Delphine het doet:
(dit kan je individueel uitvoeren, maar samen is het nog zo fi jn)

“Maak iets vrolijks 
van een negatieve emotie.”

Werktip van prinses Delphine:
“Zorg voor funky muziek 

op de achtergrond.”

ZIT JE MET IETS? SCHILDER EROVER!

STAP 1

STAP 2
Ga zelf aan de slag

zoals prinses Delphine het doet.

Kijk naar de masterclass van prinses Delphine: 
‘Zit je met iets? Schilder erover.’
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STAP 1: BEPAAL 
EEN VERTREKPUNT

 5 minuten

STAP 2: MAAK VLOEIENDE 
VLAKKEN EN KLEUR ZE IN

 15 minuten

ZIT JE MET IETS? SCHILDER EROVER!

Waardoor werd jij op een negatieve manier 
geraakt?

 → Noteer in één zin een moment waarop je werd 
geraakt (vb. door iets wat iemand je zei, door 
iets wat iemand jou aandeed…).

 → Kies twee letters uit die deze situatie typeren 
(vb. letters uit de naam van die persoon…).

 → Plaats twee letters die deze situatie bepalen 
(groot en vloeiend) op de ondergrond van je 
schilderij.

• Zorg ervoor dat de letters elkaar overlappen 
zodat er vlakken ontstaan.

 →  Kies vanuit je gevoel de techniek en kleuren 
waarmee je de vlakken invult. 

STAP 3: KRACHTIGE  
KLEUREN EN VORMEN  
ALS TEGENHANGER 

 15 minuten

 → Kies een krachtig, positief woord dat jou helpt 
om het negatieve gevoel van je af te zetten.

• Noteer dit woord krachtig en duidelijk in 
verschillende stijlen rond de letters op het 
werk.

 → Kies kleuren die jou kracht geven of je vrolijk 
maken en werk je kunstwerk af (met symbolen, 
letters, betekenisvolle kleuren…).

Kleuren en hun betekenis:

Kleuren kunnen een werk karakter 
geven. Hierin zijn veel mogelijkheden: 
dof, helder, klaar, bont, sober, druk, fris, 
speels, rijkelijk, vrolijk, verfijnd, warm, koel, 
chaotisch, exotisch, luxueus, beangstigend, 
carnavalesk, feestelijk…

• wit: zuiverheid, 
gaafheid,  
onschuld 

• blauw: zuiverheid, 
koelte, dromen, 
ruimte

• zwart: rouw, kracht

• groen: rust,  
stabiliteit, even-
wicht, hoop

• rood: vurigheid, 
warmte, actie, 
boosheid

• oranje: blijheid, 
jeugd

• geel: licht, klaar-
heid, vrolijkheid

• paars: zwaar-
moedigheid, 
macht, spiritualiteit

Soorten kleuren:

• Primaire kleuren, secundaire en tertiaire 
kleuren

• Complementaire kleuren
• Zuivere en onzuivere kleuren

Enkele technieken en materialen:

• ondergrond: canvas, muur, papier, 
textiel…

• materiaal: verf (plakkaatverf, textielverf, 
muurverf, grafitti), oliepastel, wascokrijt 
stift…

• technieken: arceren, inkleuren, 
tekenen en schrijven, collagetechniek, 
druktechniek…
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STAP 5: GEEF JE WERK  
EEN PLAATS EN DEEL    

 10 minuten

Ga op zoek naar een gepaste plek voor je 
kunstwerk. Stel het tentoon (in een kader, op een 
staander, aan de muur…) en kies een titel die je 
erbij plaatst.

Wil je anderen inspireren met jouw kunstwerk? 
Post een foto of video op jouw kanaal met   
#binnenstebuiten #warmewilliam.

ZIT JE MET IETS? SCHILDER EROVER!

ZIN IN MEER EXPRESSIE? 
Probeer eens een andere masterclass uit.
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