
Dit Klein Kunstje is ontwikkeld door Mirjam Angenent.

Vond je dit leuk en wil je meer doen? Bezoek dan 

www.koo.nl.

MEER DOEN?

NODIG

• Twee stoelen en een tafel om aan te schrijven 

• Willekeurige voorwerpen uit jullie omgeving

• Pen en papier

Het gebruik van fantasie wordt volop gedaan en 

gestimuleerd tijdens (toneel)spelen. Tijdens deze 

opdracht wordt er een beroep gedaan op jullie 

fantasie. Hoe groot rijkt jullie fantasie? 

INTRO

LEKKER KLETSEN

Tijdens het werken kun je lekker kletsen. Stel

elkaar bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Hoe was het om je fantasie op deze manier te 

gebruiken? 

• Zoals de voorwerpen terugblikken en vooruitkijken, 

heeft dit raakvlakken met hoe je zelf tegen het 

leven aankijkt? 

ZOMAAR EEN VOORWERP

Stap 1: Kies beiden een voorwerp uit de ruimte 

waarin jullie je bevinden. Zorg er voor dat de ander 

het voorwerp niet kan zien. Ga tegenover elkaar 

zitten en houd het voorwerp verborgen. 

Stap 2: Omschrijf om de beurt het voorwerp aan 

elkaar. Vertel iets over de vorm, textuur, gebruik, 

grootte, kleur enz. De ander mag raden om welk 

voorwerp het gaat.  

Stap 3: Wanneer het voorwerp niet geraden wordt, dan 

mag de ander het voorwerp ook (be)voelen, uiteraard 

met de ogen dicht.  

Stap 4: Zet de twee voorwerpen naast elkaar op de 

tafel. 

Stap 5: Bespreek met elkaar hoe het ‘leven’ van 

beide voorwerpen zou kunnen zijn. Hoe ziet hun dag 

eruit? Hoe oud zijn ze? Hoe zijn ze op deze plek 

terechtgekomen? Zijn ze tevreden of ongelukkig? Laat 

je fantasie maar gaan en vul elkaar aan! 

Stap 6: Schrijf een dialoog tussen de twee 

voorwerpen. Waar hebben deze voorwerpen het over als 

ze met elkaar in gesprek gaan? Het is prettig om 

binnen een kader te fantaseren – bedenk dat een of 

beide voorwerpen weten dat ‘hun tijd er op zit’. Ze 

weten dat ze binnenkort niet meer gebruikt zullen 

worden, in de prullenbak belanden of verhuizen. Hoe 

kijken de voorwerpen terug op hun leven en op de 

naderende toekomst?

DE OPDRACHT

TIPS

• Probeer het kader dat in de opdracht is geschetst 
van verschillende manier te bekijken/bespreken. 
Luchtig, komisch, zwaarmoedig enz.

Stap 7: Lees de geschreven dialoog aan elkaar voor. 

stap 8 Deel foto’s van jouw proces met 

#kleinkunstje, scan met de camera van je 

telefoon de QR code of ga naar 

koo.nl/kleinkunstje. Daar vind je nog 

meer Kleine Kunstjes en kun je 

gemakkelijk jouw werk insturen.

Tijdsduur: 15 min
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