
Kleur JOUW wereld!
Kunstenaar of helemaal niet… durf te proberen!
We wensen je veel plezier met het creëren van 
jouw eigen wereld! Een plek om je thuis te 
voelen en je creativiteit te zien groeien.



Tekentip (1)
De wereld is nu even heel anders iedereen doet anders, maar 
heeft nooit zijn kleur verloren. Alles groeit en bloeit prachtig, 
bloemen bloeien, jonge dieren spelen en groeien…

Voor ons allemaal vraagt de huidige situatie echter flink wat 
aanpassingsvermogen, creativiteit en veerkracht, waarbij we 
onze kleur niet willen verliezen. 

Tekenen boort deze bronnen van persoonlijke kracht aan. Juist 
omdat tekenen gaat om het plezier van creëren, het durven en 
laten gebeuren, loslaten, doorgaan en nieuwe input/kleuren voor 
jouw wereld te verzinnen. 

Net zolang tot je je ‘eigen’ voelt in de door jou gecreëerde 
wereld.



Kleur je eigen wereld!
Deze TEKENTIP gaat om het 
kleur geven aan jouw wereld! 
Kleuren die bij je passen, een 
korte tekst… zo geef je jezelf 
tijdens het proces jouw wereld 
naar je toe te laten groeien… 
wie weet wat voor dromen, 
ideeën of simpelweg een fijne 
plek voor jou eruit voort vloeit.

Kortom, pak potlood en papier en begin… je hoeft geen creatief 
talent te zijn (juist niet).. Geef jezelf de ruimte om het plezier en 
de kracht van creëren te ervaren. 



Wat heb je nodig?
• A4 (printformaat) of A3 papier 

(2x zo groot als A3)

• Een bord of schotel

• Zwarte stift (afhankelijk wat je in 
huis hebt)

• Grijs potlood

• Kleurpotloden

• Puntenslijper

• (Eventueel) een gum



Aan de slag…

Leg het bord op je 
papier

Omtrek met een zwarte 
stift

Haal het bord weg… het 
begin van jouw wereld is 
daar!



Dansen op papier…

Pak je zwarte stift en zet die (binnen de 
cirkel) op het papier. Vanaf dat moment haal 
je je stift niet meer van het papier, trek 1 
lijn, dans over het papier met zoveel bochten, 
cirkels en lijnen die elkaar kruizen als jij wilt. 
Heb je een ander idee dan rondjes maken… 
het is jouw wereld… doe wat voor jou werkt. 

Voorbeeld… 
Hoe meer lijnen, hoe meer kleur je in een
later stadium aan mag/moet brengen. 

TIPs: 
- Begin rustig en maak niet teveel vlakken
om kleur te geven. Zo behoud je overzicht, 
meer kleurvlakken kunnen, als je de smaak te
pakken hebt, in een volgende tekening
- Strakke lijnen hoeft niet



Kleur!
De mooiste kleur van de 
wereld is de kleur die het 
beste past bij jouw 
wereld.

Kleurpotloden erbij en 
bouw je wereld op in 
kleur… 

Welke kleuren passen bij 
me?

Begin rustig. Geef niet 
teveel druk op het 
potlood, die extra 
accenten kunnen later 
altijd nog! Geef niet op, 
zelfs al heb je bijv veel 
last van zelfkritiek. 

Wat aandacht krijgt 
groeit… geef jouw wereld 
de kans om te groeien



Opbouwen met kleur

De wereld en de kleuren
zijn gekozen, licht
aangebracht…

Je wereld bigint kleur te
krijgen. Wissel licht en
donker af qua kleur en
laat ze in elkaar overlopen

Even voor het verschil…



Steeds meer kleur aan jouw wereld

Geef je kleuren nog wat meer aandacht. 
Kleurverschil geeft diepte. Je kan dit doen
door op bepaalde plekken meer druk op je 
potlood uit te oefenen. De kleur wordt
intenser en dieper. Laat de kleuren in 
elkaar overlopen en ontdek wat voor effect 
dat (op je) heeft. 

Accent met zwarte lijnen:
Geef je wereld wat meer contract door 
nog een keer met een zwarte stift de 
lijnen te accentueren



Als je jezelf de kans geeft om (zo oordeelloos) te tekenen. Als je de tekening beoordeeld als 
mislukt of steeds opnieuw wil beginnen, probeer dan toch door te kleuren. Hoe langer je 
kleurt, hoe meer diepte in je tekening, hoe meer je jezelf de kans geeft de bronnen van 
veerkracht en creativiteit aan te boren en wie weet… ga je het ooit nog eens leuk of 
ontspannen vinden. Ook als je nooit tevreden bent over je eigen kunsten, onthoud… wat je 
aandacht geeft groeit, dus laat maar gebeuren… ook irritatie en zelfkritiek geven inzicht in 
jouw (binnen)wereld.  



Lukt het je om 
jouw wereld op 
jouw manier in 
te kleuren, 
schrijf er een 
zin, 
steekwoorden 
wat bij jou en je 
nieuw 
gecreëerde 
wereld past. 
Het kan iets 
zijn wat 
spontaan bij je 
opkomt, wat 
een fijne 
gedachte is of 
een wens…


