




Tijdens GLOW wordt er een 
geheim project gestart 
en jij doet mee!



Een geheime project van een geheim genootschap met de naam:

Speciaal voor GLOW wordt er een geheim genootschap opgericht. Dit genootschap gaat het 
Van Abbemuseum overnemen. Dat wil zeggen de muren van het museum worden bedekt met 
jullie monsterachtige kunst, zoals die in de Graffiti scene zijn ontstaan.

- Wat kun je vertellen over GLOW?
- Wat weet je al over Graffiti?



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 en Street art (straatkunst)
We gaan je eerst wat uitleggen over Graffiti en straatkunst, 
want Eindhoven is er namelijk rijk aan.

Je hebt de grote letters, illustraties en heldere kleuren 
natuurlijk weleens gezien. 
Op muren, palen, treinwagons en vast nog wel meer 
plekken. Je hebt er misschien zelfs verschillende namen 
voor gehoord. Graffiti, Straatkunst, Vandalisme of Tagging. 

Graffiti is een verzamelnaam voor afbeeldingen of teksten 
die op straat of op een andere plaats met verf zijn 
aangebracht. 



Het Van Abbemuseum is een museum voor moderne en hedendaagse kunst in het centrum van Eindhoven. 
Het museum werd in 1936 geopend. Het Van Abbemuseum is vernoemd naar zijn oprichter Henri van Abbe. 
Van Abbe was een liefhebber van moderne kunst en wilde Eindhoven daar van mee laten genieten.

Kun jij uitleggen wat een museum is?
Wat voor een soorten kunst vind je in een museum?
Is graffiti ook in het museum te vinden?

Van Abbemuseum



Graffiti wordt vaak zonder toestemming ergens op gespoten dat noem je illegaal. 

Het wordt dan namelijk op het bezit van iemand anders gespoten. 

Er zijn plekken waar graffiti wel is toegestaan. Die plekken zijn legaal. 

Bij graffiti worden vaak spuitbussen gebruikt. 

Soms worden er ook speciale verfstiften gebruikt. 



Bij graffiti heb je een Tag, Throw up en een Piece. 

De Tag
Dit is een naam, korte tekst of 
kleine afbeelding. Vaak gebruiken 
graffitikunstenaars dit om te laten 
zien dat het gemaakte kunstwerk 
van hun is. Eigenlijk is het een 
soort handtekening.

Throw up
Een throw up is een grote 
uitgewerkte tag, waarbij 2 of 3 
kleuren worden gebruikt. De 
throw up wordt gezien als de 
eenvoudigste graffiti tekening.

Piece
Een piece is een graffiti-schildering, 
dit is één van de grootste vormen 
van graffiti. Een piece kan wel een 
hele muur bedekken en bestaat 
meestal uit veel verschillende 
kleuren.



Throw up
Een throw up is vaak de naam of een afkorting van de kunstenaar. Meestal zijn ze gemaakt in 2 
of 3 kleuren, 1 of 2 kleuren voor de vulling van de letters en 1 kleur voor een contrasterende 
omtrek.

- Weet jij wat een contrast is?



Piece
Een Piece wordt ook wel een Mural genoemd. Dit zijn muurkunstwerken, gemaakt op grote 
lege muren. In opdracht of tijdens een kunstfestival maken kunstenaars deze enorme 
werken. De kunstwerken integreren in de omgeving en vormen een attractie voor bezoekers 
aan de stad. Deze kunstvorm is inmiddels geaccepteerd door het publiek en de autoriteiten.



In Eindhoven is er ontzettend veel graffiti te zien.
Op verschillende plekken in de stad zijn prachtige 
werken te vinden.

• Ken jij plekken waar thow up’s of murals te zien zijn? 
• Welke mening heb jij over graffiti?
• Wat zou jij voor kunstwerk bedenken?



Stencil art
Bij stencil art gebruiken kunstenaars een stencil. Een stencil is een stuk papier, plastic of karton met een vorm 
eruit gesneden. Hierop kan je verf smeren of spuiten, waardoor de vorm tevoorschijn komt op het oppervlak. 
Het voordeel is dat je dezelfde afbeelding vaker kunt plaatsen. De stencils maak je van tevoren en per kleur. 
Kunstenaars gebruiken stencil art vaak om een politieke boodschap te verspreiden.

Graffiti en Street art kent veel verschillende technieken. Wij gaan werken met stencil art.

Onderstaande werken zijn van Banksy. Niemand weet wie Banksy eigenlijk is. Om anoniem te blijven gebruikt 
hij stencils zodat het minder tijd kost om een werk af te maken.



Aan de slag!

De kinderen en brugklassers uit Eindhoven gaan een monster of een throw up maken. Deze zijn tijdens GLOW te 
zien in het Van Abbemuseum en misschien zelfs als graffiti op de buitenmuur.

- Kies wat je gaat maken, een monster of een throw up 
- Teken op een wit blaadje heel veel verschillende monsters of ontwerp een 

eigen ‘Throw up’.



- Teken op een wit blaadje heel veel verschillende monsters of ontwerp een eigen ‘Throw up’.

Alles is goed, als je het maar zelf bedenkt!
De volgende keer gaan we je schetsen bekijken en maken we een plan voor het maken van je 
uiteindelijke werk in stencil art.

Aan de slag!



Monstershow! 

Leg alle schetsen op tafel en bespreek deze. Wat valt je op?  





- Wat weten jullie nog van de vorige keer?  
- Wat gingen we ook al weer maken voor GLOW?

- Weet jij nog wat een throw up is?



- Kijk naar de kunstwerken van het Van Abbemuseum. Wat kun je allemaal ontdekken?
- Zie je iets dat je zou willen uitknippen om te gebruiken? 
- Welk deel van je monster zou het worden en waarom? 



Als lid van de Museum Monsters, ga je een monster of 
Throw up ontwerpen die binnen in en misschien zelfs op 
de buitenkant van het Van Abbemuseum te zien zal zijn 
tijdens GLOW.

Voor het maken van jouw monster of Throw up gaan we aan 
de slag met de techniek stencil art.

Weet jij nog wat dit is?

Aan de slag!



Monster

Kijk naar de monsters of throw up’s die je de vorige keer hebt getekend. Welke 
onderdelen wil je gebruiken voor het monster of de throw up die je nu gaat maken? 

Aan de slag!

Throw -up



Aan de slag!

Monster Throw -up

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.

Welk deel van het kunstwerk ga jij 
gebruiken voor je throw up? Wordt het 
de binnenkant van een letter of een 
onderdeel voor bij de tekst?



Aan de slag!

Monster Throw -up

Teken alle onderdelen los. Dit worden de stencils. Let op! Je hebt de buitenkant nodig. De 
binnenkant gaat eruit. Hou er rekening mee dat je in lagen over elkaar gaat werken. 



Aan de slag!

Monster Throw -up

Knip of snij het stencil dat je als eerste wilt gebruiken uit. 



Aan de slag!

Monster Throw -up

Bepaal waar je eerste stencil gaat komen op het zwarte vel papier.
Tamponeer met een sponsje dat je in de verf hebt gedipt. Gebruik niet te veel verf en 
werk van buiten naar binnen. Gebruik alleen lichte, felle kleuren dan valt je monster of 
throw up straks lekker op! Laat de randen van je papier 1 cm vrij. 



Aan de slag!

Monster Throw -up

Knip je tweede stencil uit. Ondertussen kan je werk drogen. Wanneer je eerste laag droog 
is, stencil je de tweede laag. Bouw zo je werk op. Tip: je kunt kleuren in elkaar laten 
overlopen door met 1 of meerdere kleuren te tamponneren.



Aan de slag!

Monster Throw -up

Plak het kunst-detail op en geef je 
monster een extra lijntje, vacht, schubben 
of andere effecten met potlood of stift.

Plak het kunst detail op en geef je 
throw up een extra lijntje, of textuur met 
potlood of stift.



Leg alle monsters en throw up’s in de kring of hang ze op. 

- Hoe ging het?

- Wat valt op aan de monsters en throw up’s?

- Wat vind je er leuk aan?



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 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! 


