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1. Kunst? Wat is dat? 

Hoe herken je kunst? 
Kunst wordt gemaakt door mensen. 
Een mens die kunst maakt,  
is een kunstenaar. 
 
Wat kan een kunsternaar maken? 
1. Een verhaal of  gedicht. 
2. Een beeld 
3. Een dans 
4. Een schilderij 
5. Een film 
6. Een gebouw 
7. Een foto 
8. Een toneelstuk 
9. Muziek 
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Kunst vertelt een verhaal 

 Ik ben Freek. 
Ik werk in een fabriek. 
Ik maak een strandstoel. 
Ik maak er wel 15 op een dag. 
Ik hoop dat mensen er lekker in zitten. 
Het is geen kunst. 

 Ik ben Renee. 
Ik ben kunstenaar 
Ik maakte een strandstoel. 
Het is er maar één. 
Hij is supergroot (1). 
Mijn stoel vertelt een verhaal: 
Ik vind de mens maar klein. 
Daarom is mijn stoel wel kunst. 

 Dit beeld heet de verwoeste stad. 
Het staat in Rotterdam. 
Op die stad vielen in een oorlog 
veel bommen uit vliegtuigen 
Het beeld schreewt naar de hemel. 
In het beeld zit een gat in het hart. 
Het is het gat in het hart van de 
stad. Een gat door die bommen. 

 Wat is leuk aan kunst? 
Je maakt er je eigen verhaal 
bij. 
Ik bedenk in mijn hoofd hoe 
iemand uit een verhaal er-
uit ziet. 
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Smaken verschillen 
Kunst hoeft niet mooi  te zijn. 
Smaken verschillen. 
Wat jij mooi vindt, vindt een ander 
juist lelijk. 
Kunst kan moeilijk zijn. 
Kunst kan ook heel simpel zijn. 
Met kunst kun je dus alle kanten op. 
Kunst is gevoel 
Kunst is om van te genieten. 
Kunst kan er zijn om te lachen, te huilen 
of  om je te verbazen of  om over na te 
denken. 
Kunst hangt niet alleen in een museum. 

 

Prachtig, Els! 
Kijk die kleuren eens! 

Bah, weg met die 
vlekken op de muur! 

Dit is moeilijke kunst. 

Volgens mij is de muur 
van het museum stuk. 

. . . . 
. 
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Kunst is overal 
Kunst hangt niet alleen in een museum. 
Kunst is overal om ons heen. 
Je moet wel goed rondkijken. 
Er is heel veel kunst buiten. 

Kunst is 



2. Het schilderij 

Aan het werk 
De kunstschilder (1) is aan het werk. 
Hij schildert op een doek (2). 
Het doek staat op de ezel (3). 
De verf  uit de tube (4) gaat op het palet (5). 
Met een kwast of  een paletmes (6) smeert 
de schilder de verf  op het doek. 
Vormen en kleuren 
Deze drie schilderijen zijn bijzonder 
Je ziet alleen maar vormen en kleuren. 
Je herkent niets in het schilderij. 
Je noemt het een abstract (zeg: ap-strakt) 
schilderij. 
In een abstract schilderin kun je zelf  iets 
ontdekken. Je moet je fantasie gebruiken. 
 

 

 

Is dat een duikboot? 

Ik zie een 
gezicht. 

Ik zie nu een trompet. 
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Nog meer schilderijen 
Op deze schilderijen herken 
je de vormen gelijk. 
De schilder schildert: 
1. Een portret. 
2. Een landschap. 
3. Een stilleven 
4. Een beroemd verhaal 
5. Iets uit het dagelijks leven. 
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3. Het beeld 

55  

Steen 
De beeldhouwer (1) maakt het beeld (2). 
Dat kan op veel manieren. 
De beeldhouwer hakt met de hamer en  
de beitel (3) in steen. 
Zo hakt hij een vorm uit de steen. 
Het is zwaar werk. 
Klei 
Een beeld kan ook van klei zijn. 
De beeldhouwer hakt niet. 
Hij gebruikt vooral zijn handen maar ook ge-
reedschap (4) om de klei te vormen.  
Je noemt het boetseren (5). 
Brons 
Soms wordt het beeld van klei gebruikt om een 
vorm te maken. 
In die vorm wordt gesmolten metaal (6) gegoten. 
Het metaal heet brons. 

Het brons wordt hard.  
Het zit in de vorm. 
De beeldhouwer maakt de vorm 
kapot (7). 
Het bronzen beeld blijft over (8). ??  
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Nog meer beelden 
Beelden kunnen iets voorstellen, maar 
een beeld kan ook abstract zijn. 
Kun jij de abstracte beelden vinden? 
 



4. Het verhaal 

 

Schrijven 
De schilder schildert met verf. 
De schrijver schildert met woorden. 
Je hebt veel soorten schrijvers: 

Ik schrijf de woorden voor een lied. 
Je noemt het de tekst van het lied. 
Later maakt iemand er muziek bij. 
Hij schrijft de muziek. 
Je noemt het de componist. 
Als het lied klaar is, spelen muzikan-
ten het lied. 

 

 Ik schrijf de woorden voor een boek. 
Ik schilder een verhaal met woorden. 
Soms spannend, soms verdrietig, 
soms om te lachen. 
Als mijn verhaal klaar is, gaat het naar 
een uitgever. 
De uitgever laat het boek drukken. 
Daarna ligt het in de boekwinkel. 

 

 

Ik schrijf de woorden voor 
een toneelstuk. 
Ik schrijf precies op wat el-
ke toneelspeler zegt op het 
toneel. 
Ik schrijf er ook bij hoe hij 
het zegt. 
Boos, verdrietig of blij. 
Je kunt mijn verhaal zien in 
het theater. 

Ik schrijf de woorden voor een film. 
Je noemt het een script. 
In het script staat wat er gaat gebeuren 
in de film. Ook staat er precies wat elke 
filmster zegt. 

Van het script wordt een soort 
stripverhaal gemaakt. 
Dat stripverhaal wordt ge-
bruikt om de film te maken. 
De film zie je in de bioscoop. 

 



5. De dans 

Een verhaal in beweging  
Een danser of  danseres danst. 
Maar wie bedenkt die dans? 
Dat is de choreograaf  (zeg: gor-ee-oo-graaf). 
Eerst luistert de choreograaf  naar de  muziek. 
Hij sluit zijn ogen. 
In zijn hoofd komt een verhaal zonder woorden. 
Het is een verhaal van beweging. 
Hij onthoudt elke beweging. 
De choreograaf  probeert de beweging uit. 
Soms verandert hij een beweging. 
Zo wordt langzaam de dans geboren. 
Samen met dansers oefent hij de dans. 
Soms verandert hij nog een beweging. 
Na lang oefenen is de dans klaar. 
Modern of  klassiek 
Ballet is een oude manier van dansen. 
De ballerina (1) danst op haar tenen. 

Je noemt het ook wel een klassieke 
dans. 
Maar een dans kan ook heel modern 
zijn. 
Hiphop is zo’n moderne dans (2). 
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6. Het gebouw 

 
Ik maak de tekening voor een gebouw. 
Je noemt me een architect. 
Ik werk aan de tekentafel. 
De tekening is heel precies. 
Je noemt de tekening ook wel het ontwerp (1). 
Je ziet het gebouw van alle kanten, ook van bo-
ven. 
Het gebouw wordt soms eerst in het klein na– 
gemaakt. Je noemt het een maquette (2) 
De mensen die bouwen gebruiken het ontwerp 
om het gebouw te maken. 

Bouwkunst 
De meeste gebouwen zijn huizen en 
kantoren. 
Ze lijken vaak erg op elkaar. 
Een stad wil vaak een of  meerdere 
bijzondere gebouwen hebben. 
Ze laten een extra mooi gebouw bou-
wen. 
Op de volgende bladzijde zie je een 
paar van die kunstige gebouwen. 
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7. Filmpjes 

Huisje Boompje Beestje 
Naar het museum 

Huisje Boompje Beestje 
Dansen 

Bekijk het filmpje Bekijk het filmpje 

Beeldhouwen uit steen 

Bekijk het filmpje 

https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-het-museum/#q=museum
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dansen/#q=dansen
https://www.schooltv.nl/video/beeldhouwen-uit-steen-hoe-doe-je-dat/#q=beeldhouwer






Bronnen 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwkunst 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst#Muziek 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dans 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_%28cinematografie%29 



Colofon en voorwaarden 
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