
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening uit de grotschilderreeks 
 

De ochtend 
 
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. Je bent in een donkere ruimte. Je hebt een vuur gemaakt en er is 
een dier bij je komen zitten. Je dier is jong en je hebt het tam gemaakt. Samen 
brengen jullie een tijdje door in de grot en je geniet van de ruimte en het gezelschap.  
 
Het is vroeg in de ochtend als je opstaat. Het vuur is er nog en jouw dier ook.  
Je bent je aan het voorbereiden om op reis te gaan en het dier gaat met je mee.  
Het kan rondvliegen, lopen of je kan het dragen. Je gaat naar de rand van de ruimte 
en kijkt naar buiten. Het ochtendlicht is zacht en de buitenwereld ontvouwt zich.  
Wat zie je allemaal? Heuvels, bossen, gesteente, savanne, enzovoorts, het mag en 
kan allemaal.  
Kijk nog even langer naar deze wereld. Wat raakt je?  
Er is een landschap en een ruimte. Je kijkt naar buiten. Alles is mogelijk. 
 
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.  
Ben je bewust van heel je blad.  
Waar staan jij en je dier?  
Schilder de lucht, de randen van de grot en het uitzicht.  
Schilder jezelf (in de kleur rood) en je dier (oranje).  
 
   
 
 


