Creatieve tips
KIDZ LOLA

Ondek meer

Wie is Lola
Lo-laat traditie los. In KIDZ Lola zijn we de
scheppers van onze eigen rechten. Het recht om
verandering te ervaren, te experimenteren, ons te
uiten en fouten te maken. Inspiratie haalden we bij
Lola Álvarez Bravo, fotografe en pionier in
stereotypen verbreken. In het KIDZ Lola Atelier
nemen we kunst, fotografie, experimenteren en
multiculturele projecten als uitgangspunt. Hier is
meer, meer. We mogen meer, we kunnen meer.
Met andere woorden: buitengewoon toegelaten.

Lees meer

#creatievetips
Tips voor de kerstvakantie

TOFFE KAARTJES

DIY CADEAUPAPIER

KRANTENKUNST

DIY CADEAUPAPIER
Origineel verpakken

Toch nog een pakje vergeten? De winkel gesloten? Geen nood! Zoek enkele
aardappelen en stempelen maar!

Wat heb je nodig?
aardappelen
verf in je favoriete kleur
mesje
tekenpapier
zwarte vuilniszak
Hoe doe je het?
Dek je tafel af met een zwarte vuilniszak. Snij de aardappelen en twee en kerf er een
boomvorm of stervorm uit. Ligt er nog een koekjesvorm in je kast? Die kan je ook
gebruiken. Dip de aardappel in de verf en stempelen maar!
Nog een oude kleefborstel liggen? Plak er dan vormpjes op en rollen maar!
Laat drogen en pak je cadeautje in.

#DIYSTYLE

TOFFE KAARTJES
Uniek!

Oeps! Ben je kaartjes vergeten te shoppen? Ga gewoon zelf aan de slag,
lekker origineel!

Wat heb je nodig?
set lege kaarten met envelop (Action)
stervorm koekjesvorm
garen in je favoriete kleur
naald en schaar
zwarte stift

Hoe doe je het?
Neem een kaart en de stervorm en leg deze op de kaart. Met de stift stip je bij elke punt en in elke
hoek een stip (goed zichtbaar). Neem de naald en een stukje dubbele draad en steek aan de
voorzijde van de kaart in het eerste stipje, laat ongeveer 10cm draad hangen. Werk met de klok mee.
Kijk ook goed of het draad fijn door de openingen komt en niet dubbel zit aan de achterzijde. Als je
helemaal rond bent, hecht je af door de naald door de eerste punt (waar je begonnen bent) omhoog
te steken en door 2 knoopjes in het garen te maken. Knip eventueel overtollig garen weg. Schrijf een
leuke boodschap en klaar! Super simpel hé? En heel leuk om samen te maken.
Kleinere kids? Gebruik plastic rijgnaalden.

Origineel
zeg!

KRANTENKUNST
Collageplezier

Puilt je papiermand uit met kranten en reclamefolders? Gooi ze niet weg,
want echte kunst kan je elke dag maken!

Wat heb je nodig?
oude kranten, tijdschriften, reclamefolders
witte lijm of lijmstiften
schaar
A3 papier

Hoe doe je het?
Scheur of knip figuren uit de kranten en tijdschriften. Een mond, verschillende ogen, gekke neuzen,
pluizig haar,... ga op zoek naar leuke vormen en kleuren. Misschien maak je wel een pruik van fruit
voor je kunstwerk! Plak alles bij elkaar en maak de meest unieke werkjes. Deel je ze met ons?
Kleine kids? Ook vormen scheuren werkt prima en alles op elkaar plakken is al leuk op zich. Elk
kunstwerk is uniek!

#recycleer
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