
WERKBLAD ONLINE RONDLEIDING

OPDRACHT 1A: 
Schrijf de kleuren op die voor jou met de avond en de nacht te maken hebben:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

OPDRACHT 1B: 
Bekijk de volgende schilderijen van Van Gogh door op de volgende link  
te klikken: https://vimeo.com/457639696 (het wachtwoord vind je in de chat).

Op deze schilderijen beeldt Van Gogh de avond en de nacht uit. De kleuren  
die hij gebruikt zijn heel verschillend! 

Welk schilderij heeft de meeste kleuren die jij genoemd hebt? Zet een kruisje  
bij het juiste antwoord. 

   Caféterras bij nacht (Place du Forum)         Populierenlaan bij zonsondergang

OPDRACHT 1C: 
Bij Caféterras bij Nacht zie je dat Van Gogh blauw naast geel schildert.  
Dat zijn twee heel verschillende knallende kleuren! We noemen dat contrast kleuren. 

Teken op een vel papier nog drie voorbeelden van contrast. Bijvoorbeeld:  
vol & leeg - warm & koud - grof & fijn - hard & zacht - zwart & wit etc.

OPDRACHT 2A: 
Elk seizoen heeft zijn eigen kleuren. Deze twee schilderijen laten hetzelfde uitzicht  
zien in twee verschillende seizoenen. De complementaire kleuren staan hierbij centraal. 
Wat zijn dat?  Lees de eerste twee alinea’s van de volgende pagina: 
http://www.beeldbalie.nl/kleurenleer-itten/

Bekijk de volgende schilderijen van Van Gogh door op de volgende link  
te klikken: https://vimeo.com/457639407 (het wachtwoord vind je in de chat).

OPDRACHT 2B: 
De belangrijkste complementaire kleuren zijn:
 
 A) Rood en groen
 
 B) Blauw en oranje

 C) Geel en violet

Kijk nu naar de twee schilderijen van de video. Welke complementaire kleuren  
gebruikt Van Gogh in beide schilderijen? Omcirkel A, B of C. 

OPDRACHT 2C: 
Maak een seizoen-selfie! 
Thuis:  Kies uit je klerenkast een outfit die helemaal past bij de lente, de zomer,  

de herfst of de winter. Trek je outfit aan, maak een selfie en deel deze in  
de chat.

School:  Kijk naar je outfit. Welke kleding en welke kleuren draag jij? Bij welk seizoen 
zou dit passen? Hoor jij bij de lente, de zomer, de herfst of de winter? Maak je 
selfie en deel deze in de chat.

SEIZOENENOPDRACHT 2

OPDRACHT 1KLEUREN VAN DE NACHT

Verschillende vormen van contrast:  
zwart - wit of donker - licht. En rond - hoekig.

Korenveld met maaier en  

zon, september 1889

Vincent van Gogh

Het ommuurde korenveld met  

opkomende zon, eind mei 1889

Vincent van Gogh

 Populierenlaan bij zonsondergang,  

oktober 1884

Vincent van Gogh

 Caféterras bij nacht (Place du Forum), 

circa 16 september 1888

Vincent van Gogh
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Van Gogh heeft heel veel geoefend voordat hij zo’n goede  
kunstenaar werd. Hij bekeek zijn objecten of modellen altijd lang.  
Deze drie schilderijen zijn voorbeelden van hoe hij heeft geoefend.  

Bekijk de drie schilderijen van Van Gogh door op 
de volgende link te klikken: https://vimeo.com/457639558  
(het wachtwoord vind je in de chat).

OPDRACHT 3A: 
Noem één overeenkomst tussen de schilderijen die je zojuist  
hebt gezien. Bijv. de plek waar het geschilderd is, hoe de mensen  
eruit zien, wat de mensen aan het doen zijn of nog iets anders.  

.......................................................................................................

.......................................................................................................

OPDRACHT 3B: 
Ga naar: 
https://krollermuller.nl/zoeken-in-de-collectie/keywords=vincent+van+gogh+portret#filters

Zoek drie door Van Gogh getekende of geschilderde mensen uit  
waaraan je ziet dat deze mensen harde werkers zijn. Noteer de titels hieronder.

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

OPDRACHT 3C: 
Kies een object in je omgeving en teken die 3 keer na. Zet een timer op 1 minuut.  
Stop met tekenen als de timer stopt. Geef elke tekening een nummer. Vind je de  
3e tekening beter lijken dan de 1e? 

OPDRACHT 3OEFENING BAART KUNST

1. 2. 3.

Visser, begin augustus 1883 

Vincent van Gogh

Vissersvrouw, begin augustus 1883

Vincent van Gogh

De zaaier (naar Millet), januari 1890

Vincent van Gogh


