
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening uit de grotschilderreeks 
 

Samen 
 
Wat heb je nodig 

o kwasten 
o potje met water 
o schone spons 
o aquarelpapier 
o aquarelverf 

 
Leg al je spullen klaar op een tafel. Zorg dat het papier goed vast geplakt zit,  
op de tafel of in het aquarelblok. Maak het papier goed nat met de spons. 
Ga rustig zitten, schuif je stoel aan en plaats je voeten op de grond.  
Doe je ogen dicht of zoek een vast punt waar je je aandacht op richt.  
Adem een paar keer diep door en ontspan je schouders. 
 
De oefening 
Je maakt een reis. Het is avond en je loopt door een ruimte. Deze ruikt naar jasmijn 
en rozen. Er komt een jong dier naar je toe. Wil het dier je iets vertellen? Je blijft 
enige tijd met het dier zitten en je geniet van de ruimte en het gezelschap. 
Samen brengen jullie een tijdje door in de grot.  
 
Sluit je ogen en laat dit even bezinken. Kom als je zover bent weer in het hier en nu.  
Als je een beeld a idee hebt, mag je je ogen open doen.  
Schilder wat je hebt gezien. 
Waar zijn jij en je dier? Schilder jezelf in de kleur rood en je dier in de kleur oranje. 
Ben je bewust van heel je blad.  
 
Optie: 
Als je wil kan je hiervoor de volgende opbouw aanhouden: 

• Begin met zonnegeel en voeg daarna karmijn roze toe. Schilder de kleuren 
zoals de geuren, rozengeur en jasmijn tegelijk, vanuit de stemming nacht. 

• Ga van buiten naar binnen, van donker naar licht met de kleur blauw. 

• Verwarm het blauw met rood/roze hier ontstaat de grot. 

• Zoek een plek voor jouw mensengestalte en plaats deze in een positie die 
voor jou goed voelt en een vuur om te verwarmen. Waar mag het dier plaats 
nemen? 

 
   
 
 


