
Singer atelier bij je thuis
Kunstles: schilder een (Mauve) landschap op karton



Maar eerst even dit…



We zijn heel boos en verdrietig dat een schilderij van Vincent 
van Gogh uit ons museum is gestolen. We bibberen er nog 
van na. En al is het heel lastig, we gaan door! En dus ook met 
de filmpjes en de kunstlessen voor bij je thuis. 

Heb je de eerste kunstles gedaan? Daarin gaven we tips hoe je 
van een oud melkpak een Denker kunt maken. 

In deze les leer je hoe je een landschap schildert. En niet 
zomaar een landschap, we gaan een schilderij van Anton 
Mauve natekenen en schilderen. Door dit te doen, leer je 
super goed kijken. 

Veel plezier!

Boos en verdrietig

Kunstles 1 ging over dit kunstwerk dat ´De Denker´
heet en gemaakt is door Auguste Rodin.



Anton Mauve, Zelfportret, ongedateerd, Gemeentemuseum, Den Haag (links)

Wie is Anton Mauve?
Anton Mauve is een schilder. Hij wordt in 1838 in 
Zaandam geboren. Anton is gek op de natuur en gaat 
het liefst naar buiten. Wat hij schildert? Kijk zelf maar.

1. Ga naar www.google.nl en type als zoeknaam 
‘Anton Mauve’ in. Wat schildert hij?

2. Hiernaast zie je een plaatje van een zelfportret 
van Anton Mauve. Hij heeft zichzelf geschilderd. 
Ook zie je een foto van hem. Vind je het schilderij 
lijken op de foto? Wat is er hetzelfde? Is er ook 
iets anders? Zo ja, wat dan? 



Goed gezien! 

Anton Mauve schildert het liefst landschappen. Hij wordt ook wel eens ‘de schapenschilder’ genoemd. Snap je dat?



De schapenschilderijen van Anton Mauve 
worden wereldberoemd. Ze worden zelfs 
gekocht door mensen in Amerika.  



Wil je leren hoe je een schapenlandschap 
schildert? Kijk dan 2 minuten naar het 
volgende plaatje.



Anton Mauve, Het pasgeboren lam, ca. 1884, Singer Laren, Schenking uit particulier bezit 2013



Kijk samen nog een keer en vertel elkaar om de beurt wat je opvalt. Klik terug 

naar de vorige dia om het plaatje van het schilderij helemaal te kunnen bekijken.

De volgende vragen kunnen je helpen om nog meer te ontdekken:

- Wat zie je (noem om de beurt iets dat je opvalt)?

- Welke kleuren zie je?

- Wat voor weer is het? 

- Welk seizoen zou het kunnen zijn en hoe zie je dat?

- Wat gebeurt er op de afbeelding? 

- Zie je iets dat in het echt beweegt? Zo ja, wat of wie?

- Wat zou er hierna kunnen gebeuren? Of wat is er kort hiervoor gebeurd?

- Het schilder heet Pasgeboren lam vind jij dat een goede titel? Waarom wel/niet?

- Hoe is het geschilderd? (Heel precies of zie je goed dat het geschilderd is?)

- Bedenk ook zelf een paar vragen die je kunt stellen.

Wat zie je?



Het is best moeilijk om een schilderij als plaatje 
te bekijken. Je ziet de verf niet zitten, je ziet niet 
hoe groot het is. Kom je (als het museum weer 
open is) dit schilderij in het echt bekijken? 
Misschien valt je dan wel iets heel anders op!



Schetsen maar

Wist je dat je nog meer ziet en ontdekt als je tekent? klik nog een keer terug naar het grote plaatje op dia 8 en maak 
met potlood een schets. Een schets hoeft niet precies. Als je een foutje maakt, gum je niet, maar dan ga je er
gewoon nog een keer met je potlood overheen. Succes!

1.



Schilder een landschap
Nu je (het plaatje van) het schilderij goed bekeken hebt, 
ga ja zelf als schilder aan de slag. Je gaat het schilderij 
Het pasgeboren lam naschilderen. Dit doen we niet op 
papier of op doek, maar op karton. Zoek eerst een oude 
doos waar je een mooi stuk karton uit kunt knippen. 

Verzamel materialen en gereedschap
1) Twee stukken karton, een voor een palet waar je verf 

op komt en een waar je op gaat schilderen
2) Een goede (scherpe) schaar
3) Verf: voorkeur heeft acrylverf of gouache van de 

primaire kleuren, magenta (rood), cyaan (blauw) en 
geel. Ook heb je wit nodig om te kunnen mengen.

4) Potje water
5) Twee penselen (een dikke en een dunne kwast)
6) Een grijs potlood en viltstift in de kleur van het karton
7) Papier om op te oefenen

Hoi, daar ben ik weer! ik ben 

Jasmijn en vandaag laat ik je zien 

hoe je een landschap op karton 

kunt schilderen. Verzamel de 

materialen en schilder er op los!

2.



3.

Knip uit karton een palet en doe daar de 4 

klodders verf op (Doe eerst nog een schort 

om, of trek oude kleren aan). Knip daarna 

een rechthoek voor jouw schilderij.

Teken met viltstift de horizon op het 

karton. Die zit net boven het midden. 

De horizon is een lijn in de verte, 

tussen de aarde en de lucht.

4.



Zet in het midden van de horizon een stip. Het weggetje schets je door onderaan in de 

hoeken een lijn te tekenen naar de stip toe. Blijf goed kijken naar het plaatje van het 

schilderij. Wat je nu gedaan hebt heet perspectief tekenen. Alles wat ver weg is wordt 

kleiner. De weg is vooraan een stuk breder dan achteraan.

5.



6.

Het is heel belangrijk goed te blijven kijken. Ik schets nu het 

meisje, de boom en de schapen. De schapen zijn bolletjes. 

Als ik ga schilderen, dan maak ik er echte schapen van.



7.

Pak de verf en begin met de lucht. 

Meng Blauw en Wit en schilder niet te 

netjes. Als je goed kijkt zie je dat de 

lucht bij de horizon bijna wit is.



8.

Schilder het land en de weg. Probeer de kleuren die je ziet 

te mengen. Wist je dat je groen kunt maken door blauw en 

geel te mengen? Wat gebeurt er als je wit toevoegt?



9.

Schilder de boom en het meisje met 

het kleinste kwastje. Hoe maak je 

zwart? Begin met blauw, meng er 

rood bij en een beetje geel.

10.

als laatst schilder je de schapen. Heb jij de 

hond gezien? Kijk of het schilderij af is. Zie 

je nog viltstift? Probeer daar goed 

overheen te schilderen. En dan ben je klaar!



Ik wist niet dat 

ik dit kon!



We zijn heel erg benieuwd naar jouw schapenlandschap. Vond je

het leuk om te doen en wat heb je geleerd dat nieuw voor je was?

Wil je jouw kunstwerk delen? Dat kan natuurlijk via onze socials. 

Gebruik #singerlaren en #singeratelierbijjethuis

Nog leuker vinden wij het om jouw kunstwerk te laten zien in ons 

Singer Atelier. Mocht je dit leuk vinden, houd dan onze website in 

de gaten. Wanneer we de deuren weer openen, zullen we jullie 

schilderijen verzamelen. 

Heb je vragen, tips of opmerkingen voor ons? Laat het weten via 

educatie@singerlaren.nl

Jouw schapen in het singer atelier

mailto:educatie@singerlaren.nl


Deze kunstles voor thuis is ontwikkeld door de afdeling educatie van Singer Laren.

Fotografie:
Dineke Soer

Dank je wel Jasmijn!

Singer Laren wordt mede gesteund door de

Oude Drift 1, 1251 BS Laren
+ 31 (0)35 539 39 56
www.singerlaren.nl

http://www.singerlaren.nl/

