Knutzzel-57 Beroemde stoel
Doel van de les:
Je weet iets meer over de beroemde schilder Vincent van Gogh
Daarom maak je een 3-D stoel.

Dit moet je doen
1. Je zoekt op internet naar een hele bijzondere
stoel die jij erg mooi vindt.
2. Stoelen worden gemaakt door een ontwerper.
3. Je zoekt een bekende ontwerper en naar de
naam van de door hem ontworpen stoel.
4. Je bekijkt de stoel die Vincent van Gogh heeft
geschilderd.
5. Daarna maak je een 3-D stoel van de getekende
stoel van Vincent van Gogh.

Dit heb je nodig





Een computer om de opdracht uit te voeren.
Informatie die je vindt op het internet
De werkbladen van deze opdracht.
Potlood, kleurpotloden of stiften, A4-papier

Tip
Je maakt eigenlijk een dubbelgevouwen kaart.
Het is leuk op de voorkant van de kaart (als je de
kaart dubbelgevouwen hebt) een schilderij van
Vincent van Gogh te tekenen.
Of je tekent de stoel of de slaapkamer met de
stoelen van Vincent.

Werkblad
Stoelen, je hebt ze in alle soorten en maten.
1. Ga eens op zoek met bijvoorbeeld zoekmachine Google en typ in:
Moderne stoel / gekke stoel / houten stoel / kunststof stoel / wiebel stoel /
oude stoel / kartonnen stoel / metalen stoel / kunst stoel / hippe stoel / rare stoel / ….
2. Plak een foto (of maak een tekening) van een stoel die jij heel leuk of apart vindt.
Denk ook aan de kleur die jij het leukst vindt.
Welke zoekwoorden heb je ingetypt in Google?
………………………………………………………………………

3. Stoelen worden gemaakt door een ontwerper. Ga eens op zoek naar een
beroemde ontwerper. Heeft de stoel een naam? Noteer de naam van de
ontwerper en plak er een foto van de stoel bij.
Naam van de stoel:
Ontwerper:
Foto van de stoel

De stoel van Vincent van Gogh
Schilderij
Stoelen komen ook vaak op schilderij voor. Zoek eens bij de schilder Vincent van Gogh.
Wat heb jij gevonden? Print een plaatje van een schilderij van hem met een stoel.

Het schilderij van Vincent van Gogh heet:

Maak de stoel van Vincent
1. Bekijk de site
http://useyourcolouredpencils.blogspot.com/2011/04/van-goghs-chair-pop-ups.html
2. Bekijk het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=5TQ316kY77U
3. Maak daarna net zo’n stoel als je op de voorbeelden ziet. Enne, werk niet te klein!

Meer weten over Vincent van Gogh?
https://www.youtube.com/watch?v=6yqTGuCMYFs
https://www.youtube.com/watch?v=0-ij1d8Lvbo

