
 

 

Aan de leerlingen van de 3e graad (3e,4e, 5e, 6e jaar) 

 

Hallo allemaal, 

Hier zijn we weer met een creatief idee om jullie een beetje af  te leiden van het vele 

schoolwerk. 

 
Sarah Illenberger is een kunstenares die woont in Berlijn.  
Haar beeldtaal wordt bepaald door alledaagse dingen een nieuwe betekenis te geven.  
Voor haar reeks  > Ikebanas < haalt ze inspiratie bij Ikebana, de Japanse kunst van het 
bloemschikken. 
Volgens de Sogetsu filosofie is Ikebana een kunstvorm die altijd en overal en door iedereen 
kan beoefend worden. 
In tegenstelling tot de kunst van het bloemschikken in de Westerse wereld, waar vooral de 
kwaliteit en de hoeveelheid van de bloemen voorop staat,  
is de Japanse bloemschikkunst gericht op het scheppen van een evenwichtige, fraaie 
compositie. 
Men maakt gebruik van de 'lege' ruimte. 
 
 

            



 

 

             
 
 
 
1 Ga naar buiten ( tuin, park, ...) en verzamel verschillende (natuurlijke) materialen. 
 
2 Kies een (gekleurde) achtergrond. 
 
3 Zoek eerst een lang voorwerp ( een tak, plankje..) en plaats er andere voorwerpen of 
materialen naast. Eventueel kan je een beetje plasticine of brooddeeg gebruiken om iets in 
vast te prikken. Plakband kan ook. 
 
4 Speel en combineer met verschillende lengtes, structuren, kleuren... 
 
5 Heb oog voor de tussenruimte zodat die ook bijdraagt aan de compositie. 
 
6 Minder is meer. 
 
7 Laat je creativiteit de vrije loop en maak vooral iets waar je blij van wordt. 
 
8 Maak een foto. 
 
9 Eventueel kan jouw compositie een vertrekpunt zijn voor een tekening of een schilderij. 
 

 

We kijken uit naar jullie creaties! 

 



 

 

Je kan je foto’s sturen naar foto@sabkzottegem.be  

Wie zelf een instagramaccount of facebook heeft en de afbeelding post + ons tagt (sabkzottegem), 

krijgt een plaatsje in ons verhaal. Gebruik volgde hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

Tot later, 

 

Vriendelijke groeten van, Geertrui, , Frank, Roos, Kristof en Rosa. 
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