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Een afbeelding in combinatie met woorden
Kan gebruikt worden als:
1. een affiche
2. een voorblad van een infoboek over Heilig Bloed
3. een tekening

Voorbeeld
Gebedsprent van het Heilig Bloed
te Hoogstraten
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Benodigdheden
1. wit tekenpapier (formaat naar keuze)
2. potlood / gom
3. passer
4. verf (rood, de kleur van het Heilig Bloed)
5. rietje
6. watervaste zwarte fineliner
7. viltstiften (als je woorden in kleur wil schrijven)

Werkwijze
Vul de achtergrond op met rode bloedsporen. Maar je kan evengoed een tekening maken of
een vlag als achtergrond schilderen. Let erop dat je de kleuren en dus de opvulling van het
blad transparant toepast, zodat de woorden leesbaar blijven.
Neem de rode verf en verdun deze met een paar druppels water. Laat een druppel verf op
het tekenblad vallen en blaas deze over heel het blad. Herhaal dit zoveel keer als je zelf wil.
Laat het blad met Heilige Bloedsporen vervolgens goed drogen.
Leg het tekenblad op een krant. Zoek het middelpunt en zet er een passer in. Trek met de
passer cirkels met steeds een centimeter ruimte ertussen. Om van de cirkels een spriaal te
maken gom je telkens één klein stukje van een cirkel weg en maak je een schuine verbinding
met de volgende cirkel.
Schrijf met een watervaste fineliner woorden in de spiraal die je doen denken aan Heilig
Bloed. Hiervoor kan je samen met je leerkracht een brainstorm op bord doen, na het kijken
van de kortfilm “Heilig Bloed”. Denk aan het verhaal, de beeldenstorm, de bloedvlek op het
altaardoek, de processie, het gouden schrijn, verschillende (plaats)namen enz…
Schrijf zolang door tot de spiraal vol is. De woorden mogen uiteraard herhaald worden. Je
kunt met zwarte stift werken maar met verschillende kleuren werken kan ook mooi zijn.
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(Bron: www.tekenenenzo.blogspot.be/)

Voorbeeld van een spiraal met Heilig Bloed thema

	
  

www.processiesvandenoorderkempen.be

Klasnummer:

