
CULTUURELFJES - Instructie

STAP 1: Wat gaan we doen?

Je gaat 2 pagina’s van een miniboekje maken. In een miniboekje 
passen totaal 3 verschillende Cultuurelfjes. We drukken vervolgens 
de Elfjes op de risograaf (een stencilmachine) en maken er een boekje van. 
We sturen het boekje naar je op en naar het extra adres wat je opgeeft. 

Wat is een Elfje?

Een Elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede 
regel heeft 2 woorden enz. De vijfde en laatste regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvat-
ting van het geheel. 

Wat is een illustratie? 

Een tekening of collage. Een illustratie voegt iets toe 
aan een gedicht. Samen vormen ze een geheel.

Tip 1:  je kunt ook de instructie bekijken 
via het instructiefilmpje op YouTube.

Scan de QR-code met je mobiele telefoon
en volg de link.

Tip 2:  Zoek je inspiratie? Bekijk de resultaten van de 
Buitenkamerworkshops in de etalage van LOOkatie 364 
aan Het Kleine Loo 364 (Kunstpost). 

STAP 2: Hoe maak je een Elfje?

Schrijf een Elfje door alle lege vakjes in te vullen op het werkblad ‘Hoe maak je een Elfje?’ 

STAP 3: Elfje in het net

Schrijf je gedicht met de zwarte stift aan de linkerkant in het net over op het werkblad ‘Miniboekje’. 

STAP 4: Je illustratie maken

Maak een illustratie bij het Cultuurelfje. Bedenk dat je niet alles van het gedicht in de illustratie hoeft te 
laten zien. 

Het mag een herkenbare afbeelding zijn, maar dit hoeft niet. Texturen of vormen zijn ook prima.

Begin door te schetsen met potlood op het schetspapier. Begin gewoon, dan komt een idee vanzelf.

Maak je illustratie met potlood op de rechterkant van miniboekje-papier. 

De illustratie mag ook best een beetje tussen het gedicht doorlopen. 

Begin met potlood (dan kun je nog gummen) en trek dit later over met een zwarte stift. 

Extra: Je kunt ook vormen knippen uit het papier met structuurtjes en dit in je illustratie plakken. 
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STAP 5: Check!

1 Is je gedicht goed in zwart op het juiste papier geschreven?
2 Staat je naam eronder?
3 Is je illustratie goed? Goed zwart?
4 Heb je de collage goed vastgeplakt?

STAP 6: Etiketjes 

In je pakketje vind je twee etiketjes. Schrijf op het ene etiket je eigen naam en adres op deze manier:

Cultuurvlinder
Catharinaland 362
2591 CV Den Haag

Schrijf op het andere etiket de naam en het adres van degene aan wie je het boekje wilt sturen 
(bij voorkeur in Den Haag, Mariahoeve met de juiste postcode). 

Doe je gedicht met illustratie plus de etiketjes in de witte enveloppe. 

Lever dit in bij voorkeur voor 20 december in en uiterlijk voor 20 januari 2021.

Inleveradressen:

=Brievenbus LOOkatie 364, Het Kleine Loo 364
=Brievenbus Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155
=Brievenbus Cultuurvlinder, Catharinaland 362

Potlood, stift, prittstift, papier mag je houden.

STAP 7: Miniboekje!

Je krijgt het miniboekje thuisgestuurd en maakt 
iemand anders blij met het boekje! 


