Beverbadges

Keet Kleur

Keet houdt ervan creatief bezig te zijn, haar favoriete
activiteitengebied is dan ook Expressie. Voor deze badge laat je de
bevers met hun handen aan de slag gaan. Je kunt verschillende
activiteiten doen, zoals tekenen, kleuren, verven, stempelen en
kleien. Als het maar lekker creatief is!
Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze badge in 3 à 4 weken
kunt invullen. Er zijn namelijk geen vaste eisen voor de badge. Je
mag als leidinggevende zelf activiteiten verzinnen of aanpassen die
bij Keet Kleur passen. Veel plezier!

‘Waar ga je naar toe?’ vroeg ik aan Keet. Ze had haar gekleurde schoudertas weer om die ze altijd
draagt als ze op pad gaat. ‘Ik ga naar het kunstmuseum in de stad, met de trein!’ zei Keet. ‘Een
museum, wat kun je daar dan doen?’ vroeg ik aan Keet. ‘Heel veel mooie dingen zien!’ riep Keet
enthousiast en maakte grootse gebaren met haar armen. ‘Een kloddertje verf hier, een standbeeld
daar. En als ik alles gezien heb, heb ik weer heel veel nieuwen ideeën om zelf creatief aan de slag te
gaan. Anders ga je toch gezellig mee?’

Week 1 – Kunstmuseum
Bezoek aan een museum. Keet neemt de bevers mee naar een museum in de buurt. Wisten jullie dat
kunst zo leuk en mooi kon zijn. Vinden de bevers alles even mooi en vinden ze hetzelfde mooi?
Waarom vinden ze iets mooi? Laat de bevers de opdrachtjes doen die het museum beschikbaar stelt
en laat de bevers praten over wat ze zien en probeer goed door te vragen over wat ze zien en ervan
vinden. Kunst hoeft niet altijd mooi te zijn. Als je geen museum in de buurt hebt, kun je bijvoorbeeld
ook op bezoek bij een lokale kunstenaar, pottenbakker of een kunstuitleen. Als het maar met kunst te
maken heeft.
Week 2 – Word zelf kunstenaar!
Keet was zo onder de indruk van het museum, dat ze samen met de bevers van het clubhuis een
museum wil maken de komende weken. Elk lokaal kan een andere kunstvorm bevatten of het lokaal
wordt verdeeld in verschillende ruimtes. Schilderijen of tekeningen, kunstobjecten van klei of kosteloos
materiaal, foto’s en wat je zelf maar bedenkt. De bevers mogen ook thuis mooie dingen maken voor in
het museum, of hun mooiste werkje van school meenemen.
¾ Speel het Standbeeldenspel. Laat de bevers alleen of misschien wel samen met een andere
bever een houding aannemen. Is het een beroep? Een emotie of iets anders? Laat de andere
bevers raden.
¾ Maak met de hele kolonie een groot kunstwerk om op te hangen in het museum. Hang
ballonnen met verfwater aan een groot laken en gooi naar de ballonnen met dartpijltjes. Je
kunt ook verfwater in een waterpistool stoppen. Een ander optie is om te gaan schilderen met
blote handen en voeten op een stuk behang of doek!
¾ Keet heeft heel veel kleine stukjes stof van haar moeder gekregen. Hiermee wil ze mooie
schaaltjes maken van lap-macheé. Lap-maché gaat hetzelfde in zijn werk als papier-maché,
maar dan met lapjes in plaats van met stroken papier. Zet een plastic wegwerpsoepkom
ondersteboven en bekleed laagje voor laagje de buitenkant met mooie stukjes stof. Na vijf of
zes laagjes is het klaar om te drogen. Volgende week kan het bakje er uit en het randje mooi
worden bijgeknipt. Om de bakjes extra mooi te maken, kun je ze eventueel lakken.
Week 3 – Word kunstfotograaf!
¾ Haal de lap-maché bakjes van de soepkom af en knip de lapjes bij. Wil je ze lakken? Dan
moeten ze hierna nog een keer drogen.
¾ Neem naar de opkomst verschillende foto’s mee, bijvoorbeeld uit tijdschriften. Welke vinden
de bevers kunst en welke zijn gezellige foto’s van een vakantie of opkomst?
¾ Ga nu zelf fotokunst maken met de bevers. Trek er op uit met een fotospeurtocht en laat de
bevers onderweg zelf kunstfoto’s maken. Met een digitale camera zie je direct resultaat! Laat
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elke bever een foto nemen, zodat deze geprint kunnen worden voor in het museum. Je kunt er
ook voor kiezen om een eigen Snoepland kunstfoto te maken. Deze activiteit Fotokunst staat
beschreven op de activiteitenbank: http://activiteitenbank.scouting.nl.
Week 4 – Het Bevermuseum
¾ Speel Kleurentikkertje om lekker los te komen. Als je niet getikt wilt worden, roep je snel een
kleur. Word je toch getikt dan ben je de nieuwe tikker. Als er drie bevers getikt zijn, dan ben je
weer vrij.
¾ Maak en serveer alcoholvrije cocktails en chique hapjes.
¾ Hang de uitgeprinte foto’s op en stal alle kunst uit. Nu is het bevermuseum geopend. Iedereen
mag komen kijken, ook de andere speltakken. Laat de bevers zelf aan iedereen uitleggen wat
voor kunst er hangt en staat.
¾ Keet komt langs met een extra kunstwerk voor in het museum. Als het uitgepakt is, zitten de
badges in een lijst! Die ze uiteraard uitdeelt aan alle bevers.
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