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Inleiding
Om de Heilig Bloedprocessie aan te kondigen maken we een poster/reclame-affiche. Hierbij
is het noodzakelijk om een aantal kenmerken van een affiche te overlopen. Bekijk hiervoor
alle affiches die je vindt op de website en ook alle foto's van de processie.
We werken in rood en wit, de kleuren van de stad Hoogstraten.
1. een affiche heeft als doel de aandacht te trekken
2. het beeld dat je maakt moet groot genoeg zijn, duidelijk en doelgericht
3. woorden en/of letters groot en opvallend schrijven
4. een korte en krachtige slogan

Benodigdheden
1. wit tekenpapier (A3 formaat)
2. potlood / gom
3. passer
4. verf (rood, wit en eventueel zwart voor de letters)
5. waterverf
6. viltstften
7. stukken stof (van een oud wit laken) en een schaar (enkel als je echte stof op je
affiche wil plakken)
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Werkwijze
Start met een achtergrond. Hier kan je zelf kiezen:
1. Met waterverf en een dik penseel uitschilderen. Bij voldoende watergebruik kan je
dan verschillende kleuren in elkaar laten overvloeien.
2. Met één dezelfde kleur de verf over heel het blad deppen (met een vod of spons)
3. Van een gekleurd blad starten (indien je minder tijd hebt)
Het belangrijkste is dat het tekenblad gevuld wordt met lichte en/of transparante kleuren
zodat een tekening en letters er nog duidelijk zichtbaar op blijven.
Wanneer de achtergrond droogt, kan je een ontwerp maken voor op de achtergrond. Denk
aan de kenmerken van een affiche.
Als je achtergrond goed droog is, zet dan je eigen ontwerp met dikke stiften of verf op het
tekenblad. (Indien er stof voorhanden is, kan je de affiche nog echter maken door
verschiilende vlaggen uit stof te knippen en met knutsellijm op je tekening te plakken.)

Voorbeeld: ontwerp van een affiche
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