
WORKSHOP
Cultuurtraject - Paste up: “What’s your message?”

Rewriters010 - Martje Rullens

Benodigdheden:
• Een pak A4 printpapier

• 1 alcoholstift/permanent marker per leerling

• Potloden

• 1 schaar per leerling

• Benodigdheden voor de lijm (op voorhand te maken): 

 Tarwebloem 

 Suiker

• Dikke platte kwasten 

• Groot dik karton om de paste-ups op te plakken

• Haardroger

Locatie:
• Wandeling op straat

• Lokaal met tafels en stoelen

Duur workshop: 120min (totaal)
60min streetart wandeling + 60min workshop

DEEL 1: STREETART WANDELING (60MIN)
We beginnen met het maken van een streetart wandeling in de buurt. Hierbij worden 
verschillende vormen van streetart bekeken en besproken. 
“Wat is het verschil tussen graffiti en streetart?” 
“Wanneer is iets legaal en wanneer is iets illegaal?” 
“Wanneer is iets kunst en wanneer is iets vandalisme?”
Hier worden de leerlingen geïntroduceerd in de wereld van streetart. We bekijken verschillende 
soorten werk, met verschillende stijlen en technieken, zowel legaal als illegaal. 
Ze leren op een andere manier kijken naar hun omgeving en doormiddel van een groepsgesprek 
dat ontstaat tijdens de wandeling worden ze bewust gemaakt over dit onderwerp. Ze leren een 
eigen mening te vormen en op een bewuste manier kijken naar streetart en hoe dit in relatie 
staat met de maatschappij. 

DEEL 2: WORKSHOP: “WHAT’S YOUR MESSAGE?” (60MIN)
Een belangrijk kenmerk van streetart is een boodschap overbrengen. Iedereen heeft wel iets te 
vertellen. Als je geen beeldend kunstenaar bent kan het vaak moeilijk zijn in beeld te brengen 
welke boodschap jij met de wereld wil delen. Een simpele manier om dit te doen is doormiddel 
van een catroonpersonage te ontwerpen die jouw boodschap overbrengt in een tekstballon. 



INLEIDING (5MIN)

Uitleg van de opdracht en kort uitleg over de herkomst van de techniek.

STAP 1: BEDENKEN VAN EEN BOODSCHAP (10MIN)

De leerlingen gaan nadenken over welke boodschap zij willen delen. Is er iets wat ze de mensen 

rondom zich willen bijbrengen? Is er iets waar ze zich verontwaardigd over voelen? Willen ze 

anderen liever laten lachen? Alles kan, het is hun verhaal.

STAP 2: ONTWERPFASE (20MIN)

De leerlingen beginnen met het ontwerpen van een cartoonfiguur. Ze mogen zelf kiezen wat ze 

tekenen, een karikatuur van zichzelf of een ficief personage, dier,... Heeft het cartoonfiguur iets 

te maken met het onderwerp van hun boodschap? Waarom wel/niet? 

Voor de leerlingen die zelf inspiratie genoeg hebben om een ontwerp te maken met tekst en een 

cartoonfiguur is er de vrijheid om hier een eigen interpretatie aan te geven.

De leerlingen krijgen eerst de tijd om te ontwerpen met potlood en te schetsen. Als ze tevreden 

zijn met hun idee wordt het ontwerp met alcoholstift op een A4 papier uitgetekend samen met de 

tekst. De witruimte van het papier wordt weggeknipt.

STAP 3: HET OPPLAKKEN (15MIN)

Met de hele groep gaan we nu de drager beplakken met de ontwerpen. Hiervoor wordt een 

opvoorhand gemaakte lijm gebruikt. Er wordt eerst een eerste laag lijm aangebracht, vervolgens 

wordt het ontwerp opgeplakt en gaat er nog een laag lijm overheen. Met behulp van een 

haardroger kunnen we de lijm sneller doen drogen. 

STAP 4: OPRUIMEN EN BESPREKING (10MIN)

Met de hele groep ruimen we alle papierresten op. De kwasten die gebruikt zijn voor de lijm 

worden uitgewassen. We bekijken samen met de groep het eindresultaat en de leerlingen 

geven een kleine toelichting bij wat ze gemaakt hebben. Het karton met het eindresultaat mag 

meegenomen worden naar school. 



LEERDOELEN:

• De leerlingen leren op een kritische manier kijken naar streetart
• Verschillende vormen en technieken van streetart worden getoond en uitgelegd
• De leerlingen leren een eigen mening vormen over streetart
• De rol van streetart en graffiti binnen de maatschappij wordt duidelijk gemaakt
• De leerlingen leren het verschil tussen legaal en illegaal werk
• Korte uitleg over de oorsprong van de paste-up techniek
• Nadenken over een boodschap die voor hen belangrijk is
• Ontwerpen van een eigen cartoonfiguur
• Het omzetten van een idee naar een concreet visueel en grafisch eindproduct 
• Kunnen uitleggen waarom sommige keuzes in het ontwerpproces gemaakt zijn 


