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Verf -en schminkexpressie 

Auteur: Pieter Dejaeger 

Geschikte leeftijd: Vanaf 12 jaar 

Duur activiteit: 1.30 tot 2 uur 

Terrein: Zaaltje binnen 

Benodigde begeleiders: Min 2 

Materiaal: 
- Jongeren hebben mooie kleren bij, maar niet aan! 

- Complete Schminkkoffer! 

- Voldoend penselen (ook hele fijne) om te schminken. 

- Sponsen om te schminken 

- Plastieken bekertjes 

- 4 heldere/frisse kleuren verf. 

- Enkele verfborstels. 

Beschrijving van de activiteit 

Tweedelige activiteit startend met een verfexpressieoefening en eindigend met STIJL schminken! 

A. Verfexpressie: 

Activiteit 1: 

Iedereen krijgt 1 potje met andere kleur verf (keuze uit 4 heldere kleuren). Het basismateriaal is wit papier. De 

rode draad is dat alles (en letterlijk alles) kunst is.  

De begeleiding draagt de hele zaak. Bij elk * wordt in principe aan elke deelnemer een nieuw wit blad gegeven.  

 

* Iedereen krijgt de opdracht 4 strepen op het blad te zetten (whatever waar en whatever hoe kort, lang, dik, 

dun).  

Het blad wordt nu naar de linkerbuur doorgeschoven.  

Teken 3 strepen. Geef door terug naar links. Teken nu elk 2 ronde vormen. Geef terug door. Teken 3 

driehoeken.  

 

* Teken 2 abstracte vormen. Geef de handel door. Teken elk 5 stippen. Geef door. Voeg aan het blad nog 2 

strepen. Elk krijgt naar zijn gekregen blad. Maak de tekening af naar je eigen inzicht en goesting.  

Geef terug door.  

 

* Teken elk 4 bollen (grote en plaats heeft zoals altijd geen belang. Werk nu samen met 1 van je buren. Jullie 

leggen per 2 nu de tekeningen op elkaar. Druk goed aan en trek de 2 papieren terug uit elkaar.  

Geef jullie bladeren door aan andere mensen. Wat zie je in deze constructie? Maak het kunstwerk terug verder 

af.  

 

* Neem per 2 één blad. Voeg om beurt een figuur/vorm/letter toe aan de tekening tot je beiden denkt "Dit is 

het".  



 
 

 

Activiteit via Jeugdwerke.be   Pagina 2 
 

Activiteit 2: 

 

* Neem elk terug 1 blad. De begeleiding zet een cassette op waarop hij/zij reeds op voorhand verschillen 

soorten muziekstukjes (klassiek, hiphop, rock,...) zetten. Wanneer de muziek wordt opgezet, sluiten alle 

deelnemers de ogen. Op het ritme van de muziek bewegen ze hun penseel voort op het papier. Wanneer een 

klein stukje met één genre muziek stopt, worden de bladen doorgegeven. Dit herhaalt zich tot alle 

muziekstukjes aan de beurt zijn geweest.  

B.  Stijlvol Schminken 

Het gaat hier om een schminkactiviteit waarbij de deelnemers elkaar mogen schminken zowel op het gezicht, 

de armen en ander plaatsen. 

Een soort bodypainting met schmink. 

 

Het is niet de bedoeling dat we zoals altijd traditionele clowns enzo schminken, maar het gaat echt om een 

kunstwerk vervaardigen op het lichaam. 

De moni brengt op voorhand enkele (niet te moeilijke) foto’s mee van mogelijke werken, maar de deelnemers 

mogen ook zelf hun inspiratie de vrije loop laten gaan. 

De deelnemers mogen het schminkwerk combineren met kleding. 

Er is op voorhand gevraagd dat ze mooie stijlvolle kleren meebrengen. 

Een deelnemer trekt bijvoorbeeld z’n mooiste kleren aan en aan de hand van die kleding wordt er geschminkt.  

De combinatie kan verbluffend zijn. 

De moni zorgt ook voor een digitaal fototoestel zodat de kunstwerken toch op een manier kunnen vastgelegd 

worden, want we kunnen dit helaas niet de hele dag aanhouden. 

=> Afhankelijk van het moment, kunnen de jongeren zich na de activiteit wat opfrissen of gewoon wachten tot 

de platte rust, dat hangt een beetje af van de manier waarop ze geschminkt zijn. 

 


