
Kijk naar de foto rechtsboven: 

Maak een tekening met potlood van een lange tafel vol met lekker eten en drinken.

Teken achter de tafel een stukje van het Doesburghuis.

Kleur je tekening in met kleurpotloden of stiften

Wat ga je doen:  

je ziet een aantal kunstenaars bij het van Doesburg-huis.
In de lunch-pauze eten ze buiten in de tuin.
Wat is er mooier dan in Doesburgs tuin in Parijs te kunnen eten?
 

Stel je voor dat jij de tafel in de tuin van Doesburgs vol mag zetten met lekkere dingen.
Hoe ziet die tafel er dan uit? 

Je mag ook bomen en bloemen tekenen natuurlijk, het is een mooie tuin.

 

De Kunstenaar
Theo van Doesburg (1883-1931) was kunstenaar, architect en dichter.
Hij is heel beroemd geworden met zijn rood-geel-blauw-schilderijen en van de
kunstenaarsgroep de Stijl. 
Als architect heeft hij in 1930 het " Van Doesburg Huis" gemaakt.
Het huis staat in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk.
Het is een groot huis met een kunstenaars-werkruimte, grote ramen waar veel licht door naar
binnen schijnt en een tuin.
Theo van Doesburg leeft niet meer maar het huis wordt nog steeds gebruikt door kunstenaars.
 

een vel wit papier, een potlood en een gum
Eventueel kleurpotloden of stiften om in te
kleuren

Hier is jullie opdracht:
 
Wat heb je nodig:·       

LEUKE TIP:      
Kijk eens naar de 100 hondjes van de
Reuzelieve Rijke Dame uit het boek: 
De Reuzelieve Rijke dame en haar 100
honden, van Chinlun Lee (isbn 90-
76766-30-4)
Deze vind je als PDF document bij
deze lesbrief.     

Maak een foto van elke tekening      
Stuur de foto met je naam, je klas en je school erbij
naar inezsmit1@gmail.com  
ik hoop dat jullie mij héél veel foto's van mooie tekeningen
zullen sturen, ik ben benieuwd!!

 
Succes lieve kinderen, ik ben heel benieuwd !!
liefs van juf Inez
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