
 
 

IPC thema “Chocolade” 

 

Zou het niet geweldig zijn als chocolade groeide aan bomen? Nou, dat doet het! Zou het niet 

geweldig zijn als ik zei dat we wat chocolade gingen maken? Nou, dat gaan we! En we gaan nog meer 

verbazingwekkende dingen over chocolade te leren... 

• Bv. aan leerlingen vragen: hoe denk je dat een chocoladefabriek er van binnen uit ziet? hoe 

werkt de fabriek?  Schetsen, fabriek maken, de machines namen geven, muziek maken bij de 

machines...de 'dirigent' volgt de machine/de chocola. Ontwerpproces doorlopen, daarvoor 

kun je gebruik maken van bovenstaand format. Hebben we met de regionale studiedag voor 

ICC’ers in mei 2018 met elkaar gedaan. Meer info via je intermediair. 

  
 

• Kunstructeur stond in 2015 in het teken van “Voedingding”, chocolade in de hoofdrol? 

Dit was 

destijds 

de tekst:  



 
 

 

Lesmateriaal van Voedingding is nog voor handen en te gebruiken. Vraag het even bij ons na. 

• Vanuit een kunstwerk werken, film: Sjakie chocoladefabriek… 

• Filmpje maken/Green Screen/Stop motion over proces van chocolade maken 

• Food fotografie chocolade (voorbeelden) Anders dan bijvoorbeeld bij de meeste vormen van 

productfotografie het geval is, wordt er bij foodfotografie maar zelden gebruik gemaakt van 

een egaal witte achtergrond. In plaats hiervan gebruikt men bij de fotografie van voedsel de 

achtergrond en accessoires om ingrediënten of de stijl van een gerecht te accentueren. Dit 

maakt een hoge mate van creativiteit mogelijk. Afhankelijk van het type gerecht, kan een 

grote verscheidenheid aan accessoires harmonieus passen in de compositie. Zo kan bij 

streekgerechten een accessoire uit de streek gebruikt worden, wat een gerecht authentieker 

laat overkomen op een foto. Hoe vertel je het verhaal van chocolade in een foto? 

• Ontwerp je eigen wikkel voor om een chocolade reep. Een voorbeeld kun je vinden op 

https://tonyschocolonely.com/nl/nl/chocoshop/maak-je-eigen-wikkel  

• Muziek, menselijk lichaam, spijsvertering. Ga het verhaal over de route van het stukje 

chocolade dat ingeslikt wordt verklanken in een muziekstukje waarin je aan de klankbeelden, 

stilte-momenten, ontwikkelingen en herhalingen kunt horen wat er tijdens de 

route/spijsvertering gebeurt? 

 

En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen geven, 

weet dat! Mocht je dat willen dan kan je marktplaats voor cultuureducatie jullie helpen met het 

zoeken naar geschikte personen uit de buurt. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_nlNL753NL753&q=food+fotografie+chocolade&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiEvNb58bDhAhUGLFAKHeQ_BUoQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=1089
https://tonyschocolonely.com/nl/nl/chocoshop/maak-je-eigen-wikkel

