
MUURSCHILDERINGEN IN VERSCHILLENDE TIJDEN  

(door www.vaassencreatief.nl) 

Het onderwerp is muurschilderingen in de breedste zin en in verschillende tijden. 

1. Historische sixtijnse kapel(Rome-begin 16e eeuw) muurschildering  

2. Prehistorische sixtijnse kapel(Lascaux-15.000-10.000 v. Chr.) rotswandmuurschildering 

3. Hedendaags muurschildering 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  FRESCO SCHILDEREN-Historische muurschildering. 

Er wordt, voor in kinderen begrijpelijke taal, uitleg gegeven hoe een fresco gemaakt wordt. 

Docent heeft deze opleiding gevolgd aan de www.angelartschool.com 

     
Door middel van een hedendaags kinderschilderij (zie afbeelding) zal er uitleg worden gegeven aan 

het begrip “fresco”. 

De uitleg, met alle voorbereidingen door de docent zelf, zal rond een uur in beslag nemen. 

In de klas zal er ook een demonstratie plaatsvinden van o.m. de spolvero techniek met houtkool. 

Hieraan kunnen de kinderen zelf actief deelnemen. 

Ook wordt er iets verteld over de natuurlijke pigmenten waarmee men werkt/werkte. 

Deze pigmenten zijn ook te zien. De ondergrond van een fresco moet “natuurlijk” zijn.  

Net zoals bij de grotten van Lascaux werd alle kleurstof uit de natuur gehaald: aard(zand)kleuren,  

stenen, verbrande takken van druivenstokken, etc. 

Om de schildering van een fresco na te bootsen wordt er gewerkt met hedendaagse materialen.  

    
De les neemt voor de uitleg en het maken van een fresco, een hele ochtend in beslag. 

2. LASAUX- prehistorische rotswand-muurschildering   

Deze schilderingen van rendieren, herten, runderen, etc. zijn zeer oud en wel van 15.000  tot 

10.000 voor Chr. Ook hierin werd gewerkt met natuurlijke pigmenten zoals oker. 

We gaan dit klassikaal op een natuurlijke manier nabootsen d.m.v. hedendaagse tekenmaterialen. 

http://www.angelartschool.com/


Kinderen kunnen hun fantasie laten gaan in het ontwerpen van verschillende soorten dieren. 

Tijdsduur les: ongeveer 2,5 uur. 

  

Graag hulpouders aanwezig. 

3. (PLAATSNAAM SCHOOL)-hedendaagse muurschildering 

We gaan eerst klassikaal met het begrip graffiti aan de slag. Het is nu aan de kinderen om een 

ontwerp te maken voor een muurschildering op een binnen- of buitenmuur van de school. Graffiti is 

hedendaagse kunst. 

Natuurlijk is de muur van stucwerk maar dit is afgebrokkeld. Stenen zijn zichtbaar. We gaan ook een 

stukje van de onderliggende zichtbare stenen van deze muur schilderen. Dit gaan we ook leren! 

De opdracht van de muurschildering kan in meerdere materialen worden uitgevoerd. Dit in overleg 

met de aanbieder. 

De tijdsduur is afhankelijk van afmeting, aantal leerlingen, etc. 

Dit in overleg met aanbieder. 



 

Kosten zijn afhankelijk van de afname van het aantal projecten.  

Exclusief reiskosten (0,19 eurocent per km)en materiaalkosten. De kosten per workshop verschillen 

omdat er gewerkt wordt met verschillende materialen. In overleg met school. 

Voor meer informatie kunt u uiteraard vrijblijvend contact met mij opnemen: 

Vaassencreatief, telefoonnummer 0578-575974. 


