Canapee Mobilee
Aanbod van workshops op verplaatsing voor:
jeugddiensten, vakantiewerkingen, culturele centra, ...
Duur: 2,5 uur (kleuterworkshops kunnen korter aan lager tarief)
Tarief: € 155 (halve dag), exclusief materiaal en vervoer.

KLEUTERS
1.

(5-6 JARIGEN)

De Oerknal-stal | beeld + spel | € 42 (halve dag)
Aan het begin is er niets: een plastic zeil in de ruimte. Zet er creatieve kneders op, samen met
wat bloem, stokken, zand en flessen. Laat ze ontdekken wat je ermee kan doen. We maken
bergen, rotsen, rivieren, bomen en begraven schatten in het landschap. Samen bouwen we
elk een stuk van een reusachtig vulkanisch eiland.
> lokaal: een ruimte die vuil mag worden + vuile kledij meebrengen
> ook voor 7-9 jarigen

2.

De Ensor maskerade | beeld + drama | € 40 (halve dag)
Ensor is een kunstenaar. Hij gaat op avontuur, over land en zee. Hij ontmoet rare wezens,
houdt ervan om zich te verkleden en gekke maskers op te zetten. Hou jij van verkelden? Heb
je zin in een feestje? We ontwerpen reuzengrote maskers uit karton, maken piepkleine
taartjes en bouwen een feestkwartier. Geen enkele wand is veilig voor dit gemaskerde
gespuis. Zowel beeld (tekenen, schilderen en assemblage) als drama komen aan bod.
> ook voor 7-9 jarigen

3.

Gipsmonsters | beeld | € 39 (halve dag)
Wie houdt er niet van met zijn handen door een gipspap te graaien. We maken zelf onze
monsterpasta en voegen natuurlijke kleurstoffen toe. Hiermee kunnen we schilderen.
Achteraf duwen we talrijke versiering in de monsterkoppen.

4.

Mysterieuze creaturen | beeld + spel | € 30 (halve dag)
Kijk eens op de kaart ... de landkaart. Zie je de vele lijnen? Uit die lijnen
ontspringen vreemde vormen en groeien er figuren. We maken een monster of robot
uit een opgevulde papieren vorm en kijken naar het werk van Jean Dubuffet.
Als we onze figuren samen zetten ontstaat er een heus park van mysterieuze creaturen
waarmee gespeeld kan worden.
> ook voor 7-9 jarigen

5.

Prehistorische plaatjes | beeld | € 42 (halve dag)
In dit beeldend atelier gaan we volop experimenteren met oerdegelijke materialen:
houtskool, klei, stenen, ... We fabriceren zelf verf en maken prachtige wandschilderingen.
Haal de jager, nachtwacht en dino-spotter in jezelf naar boven en ontwerp een reeks
oerplaatjes.

6.

De knobbelmannen | beeld | € 28 (halve dag)
We koekeloeren naar de kunstwerken van Jheronimus Bosch. Welke figuren zie je allemaal?
Rare wezens, vieze mannetjes, grappige poses, ... We kijken naar de bizarre ventjes en
maken onze eigen ‘knobbelman’. We gebruiken schuim voor het reliëf en schilderen
met acrylverf.
> optie: werken op doek (prijs per persoon vanaf €1,60 / € 2,20 / €4,20)

KINDEREN
7.

(7-9 JARIGEN)

Fabelachtige Creaturen | beeld: 2D | € 45 (halve dag)
Weet jij waar het stekkerzwijn leeft? En hoe komt hij aan die stekker? We maken een nieuw
creatuur, geven het een naam en ontwerpen hem een woonplaats. Deze workshop laat
kennismaken met druktechnieken: drukplaten, inkt, rollers, karton, touw, rubber,
structuurpapier, ... We werken in lagen en op verschillende ondergronden.
> ook voor 10-13 jarigen

8.

Het gedrochtenkabinet | beeld: 3D | € 40 (halve dag)
Een gedrocht is een lelijk, zeldzaam, vreemd, raar, mysterieus, uniek ding. Het is iets dat
leeft. Een monsterlijk misvormd misbaksel.
Hoeveel ogen en benen heeft jouw gedrocht? groeit er haar op dat afzichtelijk wezen? plakt
er misschien nog een ander mormel aan? Laat je fantasie de vrije loop en ontwerp zelf een
gedrocht in om in het kabinet te plaatsen.
We werken met zwarte-raven-inkt, inktvis-snot, eenhoorn-drollen bewaren onze gedrochten
in klei in potten.
> ook voor 10-13 jarigen

9.

Gala der Smikkels | beeld + drama | € 40 (halve dag)
Het is caranval in Venetië en hebben een vermomming nodig. We maken feestelijke maskers
uit karton en schuim en draaien ons in een papieren kostuum. We leren hoe je als personage
kan transformeren en gekken bekken kan opzetten. Geen enkel gezicht is dwaas genoeg om
onherkenbaar op het feest te flaneren.

10.

De Oerknal-stal | beeld: 3D | € 42 (halve dag)
Aan het begin is er niets: een plastic zeil in de ruimte. Zet er creatieve kneders op, samen met
wat bloem, stokken, zand en flessen. Laat ze ontdekken wat je ermee kan doen. We maken
bergen, rotsen, rivieren, bomen en begraven schatten in het landschap. Samen bouwen we
elk een stuk van een reusachtig vulkanisch eiland.
> lokaal: een ruimte die vuil mag worden + vuile kledij meebrengen
> ook voor 5-6 jarigen

11.

Picasso’s Photo Studio | beeld + fotografie | € 25 (halve dag)
Bouw jij mee aan de fotostudio van Picasso? Wat tafels, enkele spots en paraplu’s ... hopla,
klaar! We maken kubistische hoofden, hoeden, ogen, monden, ... en kruipen samen de
fotostudio in voor komieke portretten. Je bent zowel model als fotograaf en mag alle knopjes
bedienen.
> ook voor 5-6 jarigen
> optie: prints van de foto’s voor de deelnemers (€ 1,50 p.p.)

12.

Mysterieuze creaturen

| beeld: 2D-3D | € 30 (halve dag)

Kijk eens op de kaart ... de landkaart. Zie je de vele lijnen? Uit die lijnen
ontspringen vreemde vormen en groeien er figuren. We maken een monster of robot
uit een opgevulde papieren vorm en kijken naar het werk van Jean Dubuffet.
Als we onze figuren samen zetten ontstaat er een heus park van mysterieuze creaturen.
> ook voor 5-6 jarigen

13.

Mini-Bouwmeesters op pad | beeld + fotografie | € 30 (halve dag)
Kijk eens om je heen ... naar je omgeving, de ruimte, het gebouw waarin je zit. Kijk eens naar
de vloer. Zit er een barst in? Zie je een scheur in de muur?
Hier leven de mini-bouwmeesters. Ze genezen zieke gebouwen en maken huisjes en
speeltuinen van brokstukken. We leggen onze fotocamera op de grond en kijken door de ogen
van een insect.
In deze workshop wordt er ingezoomd op architectuur en fotografie.
> ook voor 10-13 jarigen

KINDEREN
14.

(10-13 JARIGEN)

Land-art ontpopt | beeld: 3D | € 45 (halve dag)
In deze workshop maak je kennis met architectuur. We kijken naar het werk
van Daniel Libeskinds en vertrekken vanuit de lijnen op stratenplannen.
We creëren driedimensionale vormen en ontwerpen zelf een gebouw uit schuim
en oase.

15.

De spiegelplakkers | beeld: 2D | € 25 (halve dag)
Wil je graag eens tekenen met oliepastel en kaarsen, schilderen met ecoline en
werken met rolletjes en inkt? We plakken onze gezichten op de spiegel en maken
een reeks afdrukken. We spelen met verhoudingen (uitrekken en vervormen) en komen tot
wonderlijke (zelf)portretten, geïnspireerd op enkele grootmeesters uit de schilderkunst.
> optie: werken op doek (prijs per persoon vanaf €1,60 / € 2,20 / €4,20); OF
> optie: mogelijkheid om 3D te werken (hoe? met papier-maché een kader rond de spiegel maken (+ € 1,00 p.p.
voor een zelfgemaakte spiegel)

16.

Surrealistische kiekjes | beeld + fotografie | € 38 (halve dag)
Een appel die groter is dan jouw hoofd? Een vogel in de lucht tussen je vingers klemmen, 3
mensen op je armen dragen? Het kan! We vertrekken vanuit enkele basispricipes uit de
fotografie en spelen met verhoudingen (groot-klein) en optisch bedrog. Net zoals de
kunstwerken van Magritte en Dali, proberen we zelf enkele surrealistische kiekjes te maken.
> optie: prints van de foto’s voor de deelnemers (€ 1,50 p.p.)

17.

Tape-art | beeld + fotografie | € 38 (halve dag)
We kijken naar ons eigen lichaam en gebruiken het als doek om vol te plakken. Er ontstaan
kostuums en abstracte portretten van plakbandlijnen. We gebruiken plakband om op de
grond en de ramen te plakken en creëren onze eigen stad met vreemde inwoners.
Benieuwd hoe jouw kunstwerken er zal uitzien van plakband? Laat je fantasie dan de vrije
loop in plak-land.

18.

Fabelachtige Creaturen | beeld:2D | € 45 (halve dag)
Weet jij waar het stekkerzwijn leeft? En hoe komt hij aan die stekker? We maken een nieuw
creatuur, geven het een naam en ontwerpen hem een woonplaats. Deze workshop laat
kennismaken met druktechnieken: drukplaten, inkt, rollers, karton, touw, rubber,
structuurpapier, ... We werken in lagen en op verschillende ondergronden.
> ook voor 7-9 jarigen

19.

Mini-Bouwmeesters op pad | beeld + fotografie | € 30 (halve dag)
Kijk eens om je heen ... naar je omgeving, de ruimte, het gebouw waarin je zit.
Kijk eens naar de vloer. Zit er een barst in? Zie je een scheur in de muur?
Hier leven de mini-bouwmeesters. Ze genezen zieke gebouwen en maken huisjes en
speeltuinen van brokstukken. We leggen onze fotocamera op de grond en kijken door de ogen
van een insect. In deze workshop wordt er ingezoomd op architectuur en fotografie.
> ook voor 7-9 jarigen (enkel halve dag)
> optie: prints van de foto’s voor de deelnemers (€ 1,50 p.p.)

