Maak een kleurige pinkstervogel

Nodig
•
•
•
•

•
•
•
•

Alle mensen van de gemeente
Gekleurd papier (a4-formaat)
Schaar
Afbeelding van een duif (zie bijv. de vorige pagina). Zoek anders op internet (zoektermen:
duif tekening/dove drawing/dessin de colombe); kies voor de mooiste tekening met een
redelijk groot aantal pixel.
Lijm
Eventueel: schildersverf
Een groot vel papier, een houten paneel, schilderdoek op frame
Enkele creatievelingen (of kunstzinnig aangelegden)

Werkwijze
•
•
•
•

•

•
•

Bezorg bij iedereen een gekleurd vel papier. Of vraag of mensen iets te gebruiken wat ze zelf
hebben (behang, knutselpapier, zijdepapier, inpakpapier o.i.d.).
Ieder trekt zijn/haar hand op het papier om en knipt het uit.
Alle handen worden verzameld.
Print de afbeelding van de duif uit. Het formaat hangt af van:
o het formaat van het papier of paneel
o de hoeveelheid handen
De handen vormen samen de staart van de vogel (en misschien ook wel de vleugels).
Rangschik alles zo dat er een mooi geheel ontstaat en plak de handen vervolgens vast.
Kijk wat het mooiste wordt: alle kleuren door elkaar, alles met een gelijke hoofdkleur bij
elkaar, zo gekozen dat er een regenboog ontstaat, met nog weer een ander patroon etc. etc.
Op de foto hierboven vormen de handen één lange rij, maar dat kan natuurlijk ook anders.
Als het maar mooi uitwaaiert, als er maar een kleurrijk en toch harmonieus geheel ontstaat.
Het nog zichtbare deel van de duif wordt ingekleurd.
Kijk van te voren of er ook een achtergrondkleur nodig. Schilder in dat geval het
schilderdoek of het paneel.

Het resultaat
De eigen gemeenschap in beeld: kleurrijk, harmonieus. Handen van groot tot klein, van breed tot
smal, van gaaf tot (misschien) gehavend. Samen een prachtige vogel. Misschien is het nog steeds

een duif – de duif van Pinksteren - misschien is het ook wel een kleurige paradijsvogel – Pasen. In
alle gevallen: het is een prachtige Pinkstervogel.

Extra
Is er een dichter in de gemeente? Iemand die vaardig is met taal en mooie zinnen kan maken?
Vraag om een gedicht bij het resultaat, of een mooie zin. Zet ook dit op het paneel.

Tot slot
Natuurlijk komt het resultaat in de dienst van Pinksteren duidelijk in beeld. Live als dat kan, op
scherm als het moet.

Tip
Zet het resultaat op de foto. Maak daar een aantal afdrukken van op stevig papier (formaat
ansichtkaart). Deel ze uit, verstuur ze – aan ieder die je het toewenst en natuurlijk met een
handgeschreven Pinkstergroet. Vergeet niet die mensen die altijd al vergeten worden!
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