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De Magie van Kleur 

 
Workshop 1 & 2: Van één kleur twee 

kleuren maken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 & 2: Van één kleur twee kleuren maken 

 
MATERIAAL 

° Gekleurde T-shirts, zakdoeken, boeken of iets anders dat vlak is en uit een 

effen kleur bestaat. 

° Oude tijdschriften, folders of verpakkingsmateriaal dat geknipt kan worden. 

° Schaar 

 
STAPPEN 

1. Kijk samen met je kind naar een korte video op www.albersforkids.org 

2. Leg verschillend gekleurd materiaal klaar (shirts, zakdoeken of boeken). 
 

http://www.albersforkids.org/
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3. Vraag je kind om tenminste 10 smalle stroken gekleurd papier uit te knippen 

(of scheuren) uit tijdschriften en/of ander gekleurd papier. (Help met knippen 

indien nodig.) Je hebt 2 kleine stukjes van iedere kleur nodig. 
 

 

 

4. Vraag je kind om de kleine stukjes papier van dezelfde kleur op 

twee verschillende ondergronden te leggen. 

 
 

 
 

5. Praat met je kind over wat het ziet. Vraag je kind wat hij/zij denkt 

dat er gebeurt. Verschillen de kleine kleurvakjes van elkaar? Ziet de 

één er donkerder of lichter uit dan de ander? 
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6. Wees creatief en speel met de kleuren. Experimenteer met 

verschillende combinaties van kleuren. Er is geen goed en slecht 

antwoord. Het doel is om combinaties te vinden waarbij een kleur zich 

kan voordoen als twee verschillende kleuren. 

 

7. Zodra je kind een kleurcombinatie heeft gevonden die goed werkt, 

vraag dan eens om te experimenteren met verschillende vormen en 

afmetingen. Of als je verf en papier in huis hebt, dan kunnen ze dezelfde 

opdracht nog eens maken. Laat ze hun eigen collage maken met papier 

dat ze zelf egaal geverfd hebben. 

 

8. 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 

mailto:albersforkids@gmail.com

