Dag lieve kindjes allemaal!,
Heej, dag jongens, meisjes,

Hier zijn we weer met groot nieuws en dat groot nieuws is dat we op woensdag 17 juni dus niet deze
week maar volgende week ons eerste online live atelier zullen geven.
Zalig zeg, een online live atelier, dan kunnen we jullie allemaal nog eens terug zien.
Maar, wat gaan we nu doen in dat online atelier? Iedereen heeft ondertussen al een mondmasker
denk ik, om over je gezicht te dragen om je te beschermen op de bus en de trein enzovoort, …
We gaan ons mondmasker pimpen! Pimpen dat betekent er iets mooier van maken, iets meer, …
Wij zijn kunstenaars, wij willen iets meer dan gewoon een normaal mondmasker, voor ons moet dat
speciaal zijn.
Waarmee zou jij je mondmasker pimpen Saar?
Ik zou allemaal stofjes, lintjes en knopen verzamelen, of oude juwelen, oud speelgoed, … Jullie
kunnen misschien eens kijken op jullie zolder wat daar nog allemaal ligt. En natuurlijk heb je nog
andere materialen nodig zoals een schaar, naaigerief, een lijmpistool als je dat hebt, sterke lijm,
enzovoort.
Oké, of misschien zelfs iemand die je kan helpen met naaien. Dus ga maar allemaal rondzoeken in je
buurt of er iemand kan helpen die namiddag.
We gaan nog een atelier doen, later op die dag, en dat is een atelier: ‘characterdesign’. Dat is het
creëren van ‘poppetjes’ of getekende figuurtjes, voor een stripverhaal, een animatiefilm, of
tekenfilm. Daarmee gaan we dus aan de slag en daar leren we jullie het begin van en dan kan je daar
zelf thuis mee experimenteren. Daar draait het natuurlijk allemaal om bij ons.
Daarvoor heb je tekenpapier of een schetsboek nodig, tekenmateriaal zoals stiften en gekleurde
potloden, heel belangrijk. Maar dat leggen we later uit.
Wij verwachten jullie allemaal op woensdag 17 juni, en het ‘pimp-je-mondmasker’ atelier gaat
opgesplitst worden, omdat we anders misschien met te veel kindjes zitten. Dat gaat door voor de
eerste groep tussen 13u en 14u, dus tussen 1 en 2, en voor de tweede groep tussen 14u30 en 15u30,
dus tussen half drie en half vier. En dan hebben we nog het ‘characterdesign – atelier’ dat gaan door
van 16u30 tot tot 17u30. Nu die ateliers hebben een spatie van een halfuurtje ongeveer, dus
moesten we een beetje langer bezig zijn, dat is totaal geen probleem, wij blijven aanwezig voor
vragen en hulp enzovoort.
Dus hoe moeten ze bevestigen Saar?
Het zal allemaal gebeuren via Zoom, jullie zijn ondertussen al bekend met zoom waarschijnlijk. Dus
als jullie willen deelnemen, moeten jullie een mailtje sturen naar Sabine (info@lukiart.be of
sabine.pauwaert@telenet.be) met “Jaaa ik wil meedoen”!!! En dan zal zij een mailtje terug sturen
met de zoomlink.
Oké super! Dus iedereen, ik zeg het nog eens, bevestig zo snel mogelijk. We zien jullie graag op ons
online atelier, dat gaat weer iets nieuw zijn en dat is ook experimenteren voor ons. We ‘kunstelen’
verder en door, en we laten jullie niet in de steek.

Dus kom maar af, we gaan ons amuseren, we gaan er iets moois van maken, we gaan ervoor zorgen
dat jullie goed opvallen op straat, zodat iedereen weet dat jullie kunstenaars zijn van LuKiArt!
Dus twijfel zeker niet om mee te doen, en dan zien wij jullie graag op woensdag 17 juni.
Oké perfect, daag!

