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Verander'ns
Soms droom je dat je iets of ergens anders bent. Soms wil je iets
anders kunnen of iets anders maken. Ouder, jonger, knapper,
fantastischer en grappiger. Voor even of voor altijd. In één keer
of geleidelijk in stappen.

Verander eens van standpunt, blik of vorm. 

Verander’ns jezelf of iets… anders.

Verander’ns de omgeving, het verhaal of de functie.

We hopen je te hebben geïnspireerd met de 44 

veranderingen van de acteur tijdens de voorstelling 

Warnet. Maar laat je ook inspireren door kunst, 

maskers, mode, meubels, speelgoed, YouTube en de 

natuur. Kijk naar vlinders, kameleons en andere mensen 

of dieren om je heen.

Als ontwerper heb je de verandering zelf in de hand. 

Verzin, bedenk, teken en maak het anders. Wat is er 

nodig om te veranderen? Denk na over materialen, kleur, 

constructie, het hoe en waarom. Verander één ding of creëer 

een hele nieuwe wereld. Werk alleen of samen.

De slimste, mooiste, meest verrassende en Verander’ns projecten krijgen een 

plek in een doorlopende digitale foto- en/of filmpresentatie tijdens Fabriek Magnifique.



Je bezocht de voorstelling Warnet en een workshop. 
De acteur veranderde tijdens de voorstelling wel 44 
keer in een ander personage. 

Verkennen1

Opdracht:
Verander'ns jezelf of iets....anders. 
Verken samen: Verander’ns wat is dat voor iets? Welke veranderingen zag je bij de acteur?

Ken je dingen die vanzelf veranderen? Probeer er 10 op te schrijven.



Opdracht:
Bedenk samen ideeën. Schrijf op of teken.

Overleg wat jullie belangrijk vinden.

Ideevorming2



Opdracht:
Maak schetsen en experimenteer, vergelijk, 

verbeter of voeg ideeën samen. 

Ontwerpen & 
Experimenteren
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Opdracht:
Bekijk de schetsen en ideeën. Maak een keuze en 

kom tot één ontwerp. Hoe ga je dat aanpakken?

Plan van aanpak4



Opdracht:
Voer het plan uit en test het. Werkt het zoals jullie 

hadden bedacht? Zo niet, pas dan je ontwerp aan. 

Laat het ook aan anderen zien en vraag om hulp. 

Uitvoeren
Testen
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Opdracht:
Hoe ging het volgens jullie? Laat iedereen vertellen.

Evalueren6



Opdracht:
Show jullie werkstuk/uitvinding. Hoe laat je 

het zien? Wat kun je erover vertellen?

Presenteren7



Opdracht:
Maak foto’s of een filmpje van jullie werkstuk, 

sla op als jpg of MP4 bestand.

De Ingezonden foto’s en filmpjes worden 

gepresenteerd tijdens festival Fabriek Magnifiek.

Inzenden
voor Festival
Fabriek 
Magnifique
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