
Dit werkblaadje is van …………………………………………………………………………….……………………………. 

Schepdaal Staat In Brand 
Een kunstproject van Schepdaal Feest 

 

 
 dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 



Binnenkort… 

 

…is het weer feest, 

bij ons… 

…in het dorp. 

Schepdaal Feest blaast 10 kaarsjes uit! 

Dit jaar organiseren we naast de jaarmarkt,… 

de vele optredens, animatie, kermis,… 

 

“een kunsttentoonstelling in de kerk van Schepdaal” 

 

 

Maak een kunstwerk samen met je klasgenootjes, vrienden,… 

of alleen rond het thema ‘Schepdaal Staat In Brand’ 

 

Jouw/jullie kunstwerk komt tijdens de 3-daagse van Schepdaal Feest… 

in september 2017… 

3 dagen in de kerk van Schepdaal te staan. 

 

 

 

 

 

 

Vrienden, familie, klasgenootjes, buren,… 

kunnen alle kunstwerken komen bewonderen in de kerk. 



Welkom!!! 

Schepdaal Feest! 

Schepdaal Feest is een organisatie van vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat er tijdens de jaarmarkt in 

september veel activiteiten georganiseerd worden. Naast de kermis, de kraampjes en de dieren is er ook 

animatie voor jong en oud. Kinderen kunnen zich laten schminken of zingen mee met Pipo en Pipette. De 

mama’s en papa’s vieren ook feest soms tot heel laat. 

Dit jaar wil Schepdaal Feest ook iets doen met kunst en kan jij (alleen of samen) ook een kunstwerk maken. 

Dat kunstwerk komt dan op een leuk plaatsje in de kerk te staan. 

Het thema waar rond gewerkt wordt is ‘Schepdaal Staat In Brand’. Hoe zie jij het dorp? Wat vind jij van 

feesten in het dorp? Hoe bekijk jij Schepdaal?... 

Het kunstwerk mag gemaakt worden met allerlei materialen zoals klei, verf, potlood,… Maar het hoeft niet 

alleen beeldend te zijn. Je mag ook werken met foto’s, film,… of een lied maken of… 2-dimensionaal of 3-

dimensionaal… het kan en mag allemaal. 

Verder in dit bundeltje geven we enkele tips wat je allemaal kan doen… 

1. Wat betekenen de volgende woorden: 

organisatie:   …………………………………………………………………………………………………………. 

vrijwilligers:   …………………………………………………………………………………………………………. 

2-dimensionaal:  …………………………………………………………………………………………………………. 

3-dimensionaal:  …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wat is kunst voor jou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Stappenplan: ‘hoe maak ik mijn kunstwerk’ 

1. Stel jezelf enkele vragen 

a. Woon je in Schepdaal? 

b. Van wat ken je Schepdaal? 

c. Ben je al naar de jaarmarkt van Schepdaal geweest? 

d. Wat is een jaarmarkt? 

e. Ken je Schepdaal Feest? 

f. Wat doet Schepdaal Feest? 

g. Wat is voor jou een feest? 

h. Wat komt er bij jou op als we zeggen: ‘Schepdaal Staat In Brand’? 

i. … 

Je hebt kunstenaars die een schildersezel plaatsen en die het dorp schilderen zoals het echt is. 

Je hebt kunstenaars die het dorp schilderen volgens hun fantasie. 

2. Hoe zou jij het dorp schilderen? 

a. …of wil je het dorp niet schilderen? 

b. Boetseren met klei? 

c. Speciale foto’s gaan nemen van het dorp? 

d. Filmen op jouw manier?  

e. Met tweedehandsspulletjes iets maken? 

f. Met legoblokken het dorp maken? 

g. Staat Schepdaal echt in brand? 

Laat je fantasie werken… 

Laat je droom uitkomen! 

3. Zet je idee op papier, spreek er eens over met iemand anders. 

4. Kies je materiaal en ga aan de slag! Succes! 

 

 

 


