Moodboard: word
binnenhuisarchitect
Maak een moodboard van je perfecte interieur en knutsel het in 3-D
We maken eerst een moodboard met kleuren, printjes en plaatjes van meubels
die je mooi vindt. Daarna richten we een mini-kamer in.
Duur

: 120 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep

: 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat is een moodboard?
Een moodboard is te vergelijken met een collage op posterformaat. Deze collage geeft een bepaald
sfeerbeeld. Dit geeft de naam moodboard al aan. Mood is een ander woord voor sfeer, en board is naar het
Nederlands vertaald een bord. Zo krijg je dus het woord sfeerbord, een bord dat de sfeer uitstraalt. Deze
sfeer is in één opslag te zien, en dus veel eﬀectiever dan een beschreven sfeer in tekstvorm. Voor een
moodboard kunnen allerlei materialen gebruikt worden zoals stof, papier, verf, stift, tekst, afbeeldingen
enzovoort.

Voor je begint
Deze activiteit kun je niet in één sessie doen. Je kunt er verschillende keren aan werken. Verzamel van te
voren genoeg brochures en folders om inspiratie uit te kunnen putten. Je zult zien dat dit een project is dat
echt moet groeien en dat er steeds weer nieuwe inspiratie komt.

Wat heb je nodig?
Stevig A-3 papier
Stiften en potloden
Folders en brochures van meubelwinkels
Kleurenwaaiers van verf (gratis te verkrijgen bij
bouwmarkten)
Behangstalen (gratis bij bouwmarkten of loop
eens een behangzaak binnen)
(Schoenen)doos per kind

Verschillende stofjes
Kleine doosjes
Karton
IJslolliestokjes
Knutselpapier
Lijm
Verf
Klei

Aan de slag!
Je maakt allereerst een moodboek in de vorm van een huis. Voor elke kamer gebruik je een andere pagina.
Knip dit blad steeds in dezelfde vorm als de voorkant van je boek. Maak in ieder geval een pagina voor de
keuken, huiskamer, slaapkamer en badkamer. Andere kamers die je kunt inrichten, zijn bijvoorbeeld een
gameroom, speelkamer of tuinkamer. Bedenk wat voor stijl je wilt: felle kleuren of juist veel wit? Een redelijk
leeg huis of juist veel meubels en accesoires? Voor iedere kamer verzamel je verschillende plaatjes van
meubels en accesoires die je mooi vindt. Kies kleuren en behang die je voor je huis wilt gebruiken. Denk
ook aan een stofje voor de gordijnen. Je mag ook korte teksten bij je plaatjes schrijven.

Als je tevreden bent met je moodboards, kies je 1 kamer uit die je in 3-D gaat maken. Neem hiervoor een
doos en knip of snijd hiervan de bovenkant en een korte en lange zijde weg. Je houdt nu de onderkant en 2
zijden over. Snijd in de zijkanten ramen uit. Richt nu je kamer in. Gebruik hiervoor stofjes, plaatjes, verf etc.
De meubeltjes kun je maken van ijslollystokjes, kleine doosjes of stukjes karton. Accesoires zoals vazen en
lampen kun je maken van klei. Een dop van een pak melk kan een plantenpot worden. Vergeet niet de
gordijnen op te hangen en 'laminaat' of 'vloerbedekking' op de grond te leggen.

Zo maak je een mini huis
https://www.youtube.com/watch?v=iWf7NeL9Lxc

