




- Weet jij wat een geheim is?
- Heb jij al eens iets heel leuks geheim moeten houden?
- Vind je het moeilijk om leuke geheimen te bewaren?

Er gaat iets gebeuren dat supergaaf is.
Het is nog een geheim, 
maar toch wil ik het met jullie delen



Jij kunt lid worden van een geheime club.

- Weet jij wat dit betekent?

Een geheim club is een groep mensen of 
een club met mensen die samen één groot 
geheim bewaren of juist bedenken.

Een geheime club!



De geheime club:

- Welke monsters ken je?
- Hoe zien monsters eruit?
- Wat weet je nog meer van monsters?

En jij mag erbij!



Er zijn heel veel verschillende soorten monsters. We noemen ze monsters, 
maar eigenlijk zijn het hele vriendelijke, gezellige en leuke wezens!

- Welke monsters ken jij?
- Hoe ziet een monster eruit?



Wat zouden dan Museum Monsters zijn? 



Elk jaar in november vindt in Eindhoven lichtfestival Glow plaats. Tientallen 
nationale en internationale lichtkunstenaars tonen hun werk op diverse plekken in 
de lichtstad. Dit jaar vindt Glow plaats van 12 tot en met 19 november. 
Het thema is dit jaar ‘Urban Skin’. 

- Heb jij al eens een GLOW kunstwerk bekeken?
- Welke kun jij je herinneren en waarom?
- Wat kun je nog meer vertellen over GLOW?



Graffiti
Wat is graffiti?
Graffiti zijn tekeningen of woorden die op straat of op 
muren met verf zijn gemaakt. 



Het Van Abbemuseum is een museum in Eindhoven waar heel veel kunst te zien is.

- Weet jij wat een museum is?
- Weet jij wat een kunst is?

Van Abbemuseum Eindhoven



Zomaar op muren spuiten met verf mag natuurlijk niet. Soms heeft een graffiti kunstenaar toestemming 
gekregen van bijvoorbeeld de burgemeester. Dan mag het wel. 

- Heb jij wel eens graffiti gezien? 
- Waar?



- Zie jij ergens een monster?
- Welke kleuren herken je?
- Wat zie je op de afbeeldingen?
- Wat vind je van de kunstwerken?
- Wat zou jij voor kunstwerk bedenken?



De kinderen uit Eindhoven gaan monstertekeningen maken en 
deze komen als grafitti op het Van Abbemuseum.

Aan de slag!

We gaan tekeningen van verschillende monsters maken om 
alvast te oefenen voor het monster dat je de volgende keer 
gaat maken en om te kijken wat voor soort monster je het 
leukst vind om te gaan maken in les 2. 



- Teken op een wit blaadje 
heel veel verschillende 
monsters.

- Wat voor soort monster ga 
jij bedenken?
Is je monster:  vrolijk, lief, 
eng,  groot,  klein,  kleurrijk…

Alles is goed, als je het maar 
zelf bedenkt!

De volgende keer gaan we je 
tekeningen  bekijken en maken 
we een plan voor het maken 
van je uiteindelijke monster.

Aan de slag!



Aan de slag!

- Welke verschillende monsters hebben we gemaakt? 
- Welke is grappig?
- Wat voor geluid maken ze?
- Wat zouden ze het liefst eten? 
- Hoe zouden ze lopen?





- Wat weten jullie nog van de vorige keer?  

- Wat gingen we ook al weer maken voor GLOW?



- Kijk naar de kunstwerken van het Van Abbemuseum. Wat kun je allemaal ontdekken?



Aan de slag!

Als lid van de Museum Monsters, ga je een monster 
ontwerpen die in en misschien zelfs op de buitenmuur 
van het museum te zien zal zijn tijdens GLOW!



1: Kijk naar de monsters die je de vorige keer hebt getekend. Welke 
onderdelen wil je gebruiken voor het monster dat je nu gaat 
maken? 

2: Welk deel van het kunstwerk ga jij gebruiken en wat gaat het 
worden? Tanden, ogen of een staart? Misschien zie je juist iets 
heel anders.

Aan de slag!



3: Knip het stukje uit het kunstwerk. 4: Teken met krijt een monster. Zorg dat je monster net zo groot 
wordt als je blaadje en laat de randen van je papier 1 cm vrij. 

Aan de slag!



5: Kleur je monster lekker dik in! 6: Gebruik lichte, felle kleuren dan valt je monster op!

Aan de slag!



Leg alle tekeningen in de kring of hang ze op. Bespreek hoe het ging, wat opvalt 

aan de monsters, wat vind je er leuk aan, hoe zouden de monsters klinken? 

Hoe ruiken ze? Wat zou hun favoriete eten zijn? 



Maar dat is nog niet alles…

We hangen het museum vol met onze eigen kunst! Neem dus je 

eigen monstertekening mee naar GLOW en geef het een mooi 

plekje in het museum!

Laat maar zien dat jij een Museum Monster bent en maak ook een Monsterbutton voor op 

je jas! Op de site van GLOW zie je hoe.

En mondje dicht….Het is nog steeds geheim….

En nu?

Stuur een foto/scan van je tekening naar GLOW. Een kunstenaar kiest er een heleboel uit, waarmee hij 
één groot kunstwerk maakt op de muren van het museum. Dat lijkt net graffiti! 


