Rembrandt is op zoek naar nieuwe leerlingen
Tijdens zijn lange loopbaan als kunstschilder had Rembrandt vele leerlingen, die bij hem het
schildersvak leerden. Zijn allereerste leerling was Gerard Dou, gevolgd door Carel Fabritius,
Ferdinand Bol, Govert Flinck, Bartholomeus van der Helst, Nicolaes Maes en nog vele andere
leerlingen. Zij werden succesvolle kunstschilders, en Rembrandt kon echt trots op hen zijn.
Ook vandaag zoekt Rembrandt nieuwe leerlingen, en hij heeft een aantal leuke teken en
schilderopdrachten voor jullie.

Teken of schilder een selfie van je zelf

Is selfies maken alleen van deze tijd? Wel nee, vele kunstschilders zoals Rembrandt, Govert
Flinck en Gerard Dou, wisten er ook wel raad mee.
Zij schilderden regelmatig zelfportretten, en dat waren de eerste selfies.
Hierdoor weten wij hoe zij er uit gezien hebben, en welke kleren zij droegen.
Daarom deze leuke opdracht voor jullie.
Neem een selfie van je zelf en teken of schilder je zelf.
Het is een leuk idee om al deze selfies te verzamelen, en hiervan een leuke collage te maken
voor op school of thuis. En over vele jaren weten jullie kinderen, klein en
achterkleinkinderen hoe jullie er uitzagen en welke kleren jullie droegen.

Ga het bos in
Trek de wandelschoenen aan en ga het Ommer Bos of een ander bos in.
Neem schilder en tekenspullen mee, en kijk goed om je heen.
Als je geluk hebt, kun je zo ineens een ree, een eekhoorntje of een ander dier tegenkomen.
Maak een schilderij of tekening van wat je ziet en opvalt in het bos.
En als je een smartphone bij je hebt, kun je ook foto’s maken in het bos, en daarvan een
tekening of schilderij maken.

Trouwe dierenvrienden
Teken of schilder jouw huisdier of een ander dier. De bekende schilder Paulus Potter wist er
wel raad mee. Hij schilderde prachtige portretten van dieren, zoals koeien en paarden.

Oost West, Thuis Best
Teken of schilder het huis waarin je woont. Ook is het leuk om de straat waarin je woont te
tekenen of te schilderen. Dit onder het motto: Oost West Thuis Best.

Maak je eigen meesterwerk
Bekijk een aantal werken van Rembrandt of een andere kunstenaar. Zoek er één uit die je
het mooist vindt. Teken of schilder deze na in je eigen kleuren, laat je fantasie lekker de vrije
loop en maak je eigen meesterwerk.

