
WAT HEB JE NODIG?
• Zonnige dag 
•  De stoep of andere verharde 

ondergrond 
• Stoepkrijt 

HOE GA JE TE WERK?
1.  Ga bij jou in de straat op zoek naar mooie schaduwen. Bijvoorbeeld 

van geparkeerde auto’s of fietsen, bomen of planten, hekwerken of 
tuinmeubels, of mensen die in je straat wonen. 

2.  Teken met stoepkrijt een lijn om de omtrek van de schaduw en kleur ‘m in. 
3.  Ga na een paar uur weer kijken: wat is er met de getekende schaduw op 

de stoep gebeurd? 
4.  Maak een foto van je getekende schaduw. Deel het eindresultaat 

op social media met de hashtag  #LakenhalAtelier en 
#KunstMakenMetKunstenaars. 

Is het je wel eens opgevallen dat je overal om je heen schaduwen 
kunt zien? In de tuin, op het balkon, op straat, en zelfs in huis? 
En dat ze voortdurend anders zijn? Let er maar eens op: de 
schaduwen veranderen steeds van vorm en van plek. Zo kun je 
aan een schaduw bijvoorbeeld zien of het midden op de dag is 
(korte schaduw) of juist het begin of het einde van de dag (lange 
schaduw). En ook jij hebt een schaduw – hij is misschien niet 
altijd zichtbaar, zoals in het werk Anima van Jan Rotteveel, maar 
hij is er wel! Probeer ze maar eens te vangen met stoepkrijt. 
Zodat andere mensen kunnen zien wat er heel kort even was. 
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Anima, 1981. Jan Rotteveel. 
Museum De Lakenhal, Leiden

TIP:  
Als je de schaduw gaat inkleuren, dan moet je snel zijn: de 
schaduw verschuift namelijk super snel. Misschien zijn er mensen 
in de buurt die je willen helpen? Of ga juist lekker langzaam, en 
laat een 3D effect ontstaan.  

Lukt het je ook om je eigen schaduw over te trekken? Dat is 
misschien minder makkelijk dan je denkt… Kijk nog maar eens 
goed naar Anima van Jan Rotteveel. Is daarop eigenlijk wel zijn 
eigen schaduw te zien? 
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