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  “Gekke trapeze wezens ” 

Opdracht voor 3e Graad ( 1-2-3 middelbaar )  

Kom binnen kom binnen het Circus zal beginnen.  

Als we denken aan het circus dan zien we een spektakel voor ons van acrobaten, clowns, 

dierentemmers en goochelaars in een grote, hoge tent.   

Het circus is één grote familie die rond reist van plaats naar plaats.  In Parijs werd in de 19e eeuw 

het circus een groot succes. Veel mensen hadden nog nooit  getemde wilde dieren gezien. 

 Dit was dan ook een inspiratiebron voor veel kunstenaars uit deze tijd .  

  

In de 20e eeuw maakte een aantal circussen een ontwikkeling door. Er bestaan nu zelfs 

circusscholen. De dag van vandaag is er meer weerstand tegen wilde dieren in het circus , 

sommige landen verbieden dit.  

Circus is nu meer een circustheater. Met muziek ,zang, dans, comedy, prachtige decors, 

kostuums en grime alles speelt zich af  in één betoverend prachtig verhaal.   

Een heel bekend circus is “Cirque de soleil” misschien al van gehoord of gezien.  

Deze prachtige voorstellingen gaan de wereld rond. Bekijk onderstaande linken    

Link:  Cirque de soleil Kooza     

 Link: Verschillende voorstellingen  

  

https://youtu.be/OYp5276QG3I
https://youtu.be/IE8ICmbKBo4
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 Hier een aantal bekende kunstwerken rond het circus:   

Toulouse Lautrec. : 
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. Picasso: 

 

 

 Seurat:                                                                                     Degas: 

                   

Rembrandt  tekende de wilde dieren die hij er zag :  
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Alexander Calder:  
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De opdracht : Gekke trapeze wezens.  

Tip: Lees eerst heel de opdracht voor je begint.  

wat heb je nodig :  

- tijdschriften – eventueel afbeeldingen van de computer /printer -schaar – lijm- breekmesje – wit      

papier.  

Stap 1. zoeken naar figuren - dieren - allerlei voorwerpen. Deze uitscheuren en /of uitprinten.  

Stap 2: Los knippen van onderdelen ( of snijden met een breekmesje ).  

• een menselijk lichaam vb.: hoof – benen -armen , romp , … 

• delen van verschillende dieren vb. : kop , poten , staart, vleugels… 

• allerlei leuke spullen van vorm : poppen – speelgoed -rolschaatsen – koffiepot – fiets- 

skateboard – machine- muziekinstrument … net uitknippen.  

Stap 3 . Alle onderdelen samenleggen en opnieuw samenstellen tot gekke figuren, hoe zotter    

hoe beter.   

• Puzzelen van vormen, samenleggen, verschuiven , zoeken wat beste past, durf te 

experimenteren en te onderzoeken.   

• Zorg dat alle vormen mooi aansluiten en één geheel vormen, door erop of eronder te 

schuiven, om te draaien enz.… 

• Verknip indien nodig de vorm zodat het precies echt in elkaar past.  

Stap 4. Je maakt een  aantal vreemde wezens ( minimum 5)  

Stap 5.  Alles vastkleven op papier , zorg voor een evenwichtige compositie =schikking.  

• Beeldvlak= papier verticaal leggen / zo kun je meer in de hoogte werken.  

• Je kunt ook afsnijden = tot over de rand van je papier werken zodat een figuur er soms 

maar voor een stuk opstaat.  

 

 
 

Breng je opdracht met gekke trapeze wezens mee de volgende les , we werken deze verder 

uit. Dit is het vertrekpunt.  

veel  creatief plezier.  


