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SCRIPT  
Intro  

“Ik zie je graag”  
  

Hallo allemaal,   
Ik heb een vraagje voor jullie!  
Aan wie wil jij eens tonen dat je hem of haar graag ziet?  
Is dat mama, papa, broer of zus, een juf of leraar, jouw beste vriend of vriendin of 
gewoon iemand die goed voor jou zorgt.   
  
Maar hoe ziet die persoon eruit?  
Welke kenmerken heeft die persoon?   
Denk aan het spel ‘Wie is het?’ Welke vragen stel je zoal in dat spel?  
Is het een hij of zij? Heeft die persoon felblauwe, sprankelende ogen? een baard, een snor, …   
Wat draagt hij of zij? een bril, mooie juwelen?, noem maar op, …   
  
Het idee is om een portret van die persoon te maken, om te tonen dat jij haar of hem graag ziet!   
Maar wat is dat een portret?  
Wel, dat is een afbeelding van iemand, en meestal van iemands gezicht 
of hoofd. Dat kan weergegeven worden in een tekening, een schilderij, een foto, een standbeeld en 
nog veel meer!   
  
De kunstenaar Alexander Calder maakte veel portretten. Hij tekende ze, maar maakte die ook 
in ijzerdraad. Een beetje zoals deze (toont een Calder-portret) Die noemde hij zijn draadfiguren 
en hij slaagde er meestal in om het portret maar met 1 stuk draad, in één lijn weer te geven. Dat is 
wat wij ook gaan proberen.  
  
Natuurlijk weten jullie dat alle mensen een gezicht met twee ogen, een neus en een mond, … 
enzovoort hebben. Maar toch is iedereen uniek en verschillend van elkaar.   
Wij gaan natuurlijk geen saaie portretten maken, dus wil je de persoon die je graag ziet roze ogen of 
blauw haar geven … dan kan dat allemaal!  
Neem straks zeker een kijkje onderaan de pagina naar de foto’s van de portretten die andere 
kinderen ooit hebben gemaakt, zo krijg je een idee van hoe je zo’n Calder-portret kan samenstellen.  
In de volgende filmpjes zal je zien hoe je een portret in vooraanzicht kan maken. (zoals deze) hierbij 
zie je de twee ogen nog. Of je kan één in zijaanzicht maken (zoals deze).   
Dus het portret kan je uit allerlei materialen samenstellen, maar kies zelf hoe eenvoudig of druk je 
het maakt.   
Oja, en vergeet niet om ons een foto op te sturen van jouw creatie!   
Zo kan je aan nog meer mensen tonen hoe graag je de persoon ziet van wie je een 
portret hebt gemaakt .  
Veel plezier!   
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