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Voorbereiding Cultoer 2017 
 

Nodig: 

6 of 7 vellen zwart papier 50 x 70 cm, of hetzelfde aantal dozen. Scharen, tekenpapier, en 

verder wat er voorradig is in de klas (eventueel ijzerdraad, wol, lappen stof, …) 

Als er geen zwart papier of dozen zijn, kan er eventueel een scène gemaakt worden op een 

kartonnen ondergrond in plaats van een kijkdoos. (Dat is wel minder griezelig) 

 

Start: kringgesprek 

Inleiding: binnenkort komt de CULTOER langs.  

- Waar komt het woord Cultoer vandaan? (Cultuur van: dat wat mensen maken. Toer 

van: tocht, reis: de Cultoer komt langs bij alle scholen in Heusden) 

- Wat is allemaal cultuur? Wat is allemaal kunst? Wat voor kunstvormen heb je? 

- Wie doet zelf buiten school iets aan kunst of cultuur?  

Uitleg thema: dit jaar heeft de Cultoer een thema (hetzelfde als de boekenweek): Gruwelijk 

eng! 

- Wanneer is iets eng?  

- Waar ben je bang voor? (donker, hoogtes, dood, het onverwachte, enge dieren, 

gevaar, snelheid, het niet weten, spookverhalen, poppen, clowns, onweer, enge 

geluiden,…..) 

- Wie is er wel eens in een spookhuis geweest? (op de kermis, of in de Efteling). Wat 

kwam je daar tegen? 

 

Opdracht 

Verdeel de klas in groepjes van 4. Ieder groepje maakt samen een griezel-kijkdoos. Iedereen 

verzint en maakt een aantal griezeldingen voor in de kijkdoos. Zorg dat het een spannend 

geheel wordt, met veel te zien! Het moet er zó uit komen te zien dat iemand die de kijkdoos 

bekijkt NOOIT echt naar binnen zou durven. (Waar loop je op? Wat hangt daar allemaal? 

Wat is dat voor slijm/ eng beest / spook etc….) 

 

Alternatieve opdracht 

Maak een gruwelijke griezeldrank.  

Verzamel enge zaken als spinnenwebben, mieren, koffiedrab etc. Sommige dingen zul je niet 

kunnen vinden in de omgeving en die moet je dan eerst zelf tekenen en uitknippen (de 

nagels van een krokodil, de haren van de laatste tyrex, de tenenschimmel van Zwarte 

Magica, een salamanderstaart, het vel van een slang, vampiertanden, bloed van een 

kakkerlak, een oogbal van een zombie, groene wormen etc.  

Gooi alles bij elkaar in een grote pan en roeren maar!  

Tijdens het roeren kunnen er spreuken opgezegd worden…… 



 

 

 

 

Reflectie Cultoer 2016 
 

Nabespreking 

- Wat heb je gezien en beleefd?  

- Welke kunstvormen zag je?  

- Kende je iemand?  

- Je bent bij vijf verschillende kunstenaars geweest. Hoe zag je bij elke kunstenaar het 

thema ‘Gruwelijk eng’ terug? 

- Wat vond je het leukst / spannendst/ mooist/ beste bij het thema passen? Waarom? 

 

Opdracht  

Maak in een groepje een woordweb. Schrijf in het woordweb allerlei geluiden die eng zijn. 

(Slepende voetstappen, hijgen, eng lachen, piepende deuren…. 

Wat heb je nodig om deze geluiden te maken? 

Om beurten kijk je in de doos, en de anderen maken enge geluiden uit het woordweb. 

Vertel daarna aan elkaar wat er gebeurde. Werd het eng? Hoe kwam dat? Wat werkt het 

beste?  

 

 

Heel fijn als een paar resultaten ge-appt of gemaild worden naar Marjolein: 

0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl  

Graag voorzien van naam school , groep en leerkracht.  

mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

