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De Magie van Kleur 
Workshop 5: De Vier Kleurwerelden 

 

Velen van ons zijn momenteel samen met onze 
kinderen thuis. De Albers Foundation en Le Korsa 

bieden graag een workshop aan, waarmee jouw kind 
de magie van kleur kan ontdekken. Tot eind april 
zullen wij iedere week een nieuwe kleur-opdracht 
lanceren, die kan worden uitgevoerd met materiaal 

dat je waarschijnlijk gewoon in huis hebt.
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Workshop 5: De Vier Kleurwerelden 
 

MATERIALEN 
° 4  stukken gekleurd papier – elk een verschillende kleur. Iedere kleur 
werkt. Je zou gebruik kunnen maken van tijdschriften, knutselpapier, 
of wit papier dat je met 4 verschillende kleuren beschilderd hebt. 
° Schaar 
° Lijm 
° Wit papier 

 
OMSCHRIJVING 
Maak vier composities die elk vier dezelfde kleuren hebben. Het doel 
is om elke compositie anders te laten lijken/aanvoelen dan de andere 
drie – alsof elke compositie een andere wereld is. De sleutel tot de 
oplossing ligt in de hoeveelheid van elke kleur die wordt gebruikt in 
elke afzonderlijke compositie. 

 
STAPPEN 

1. Laat je kind bovenstaand voorbeeld zien. Meer voorbeelden zijn 
onderaan opgenomen. Vraag welke kleuren er zijn gebruikt en of alle 
kleuren in iedere compositie of afbeelding voorkomen. Zorgt de 
hoeveelheid van een bepaalde kleur ervoor dat het anders overkomt? 

2. Laat je kind een groot stuk uitknippen uit elk van de vier kleuren. Dit 
wordt de achtergrond van de vier composities. Probeer elke kleur 
dezelfde vorm en grootte te geven. 

3. Plak de achtergrondkleur op een wit vel papier. 

4. Vraag je kind om een vorm te kiezen die het wil gebruiken in elke 
compositie. Ieder vorm is goed. Bovenstaand voorbeeld maakt gebruik 
van strepen, maar driehoeken, cirkels, vierkanten, of iedere andere vorm 
werkt ook. Knip (of scheur) verschillende stukjes in de gekozen vorm 
uit de overgebleven stukken gekleurd papier. 
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5. Werk eerst zonder lijm, laat je kind experimenteren met verschillende 
composities op de vier gekleurde achtergronden. Probeer de 
hoeveelheid kleur te veranderen, de plaatsing, te overlappen, de grootte 
van de vorm, of iets anders waaraan je kind denkt. Praat erover hoe je 
de compositie anders aan kunt laten voelen. 

6. Wanneer je kind tevreden is met de vier composities, laat het dan 
opplakken. 

7. Als je het leuk vindt, dan kun je je eigen gemaakte afbeeldingen met 
andere kinderen delen op sociale media #AlbersForKids Of stuur een 
email naar albersforkids@gmail.com  
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