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een geknutselde demonstratie, 
geïnspireerd op een kunstwerk van Alice Creischer

online knutselworkshop voor kinderen vanaf 8 jaar (met begeleiding)

a n t w e r p e n



Klim op je stelten!
Wil je je stem laten horen? Is er een thema dat jou raakt?  
Ben je ergens voor of net helemaal tegen? Goed! Dan knutselen 
we samen een heuse protestactie of demonstratie! Ga aan 
de slag en zet je figuren letterlijk op stelten. Misschien komt 
jouw actie wel op onze Facebookpagina terecht!

Waarom op stelten? Daarvoor gaan we kijken naar een heel bijzonder kunstwerk van  
Alice Creischer. Alice is een Duitse kunstenares die ontevreden is over hoe een aantal 
zaken lopen in onze wereld. In haar kunstwerken laat zij haar stem horen.

Alice Creischer noemt dit kunstwerk The Greatest Happiness Principle Party (2001), in het 
Nederlands Het feest van het grootste geluksprincipe. We zien zeven kartonnen figuren 
op hoge stelten met spandoeken en teksten. De kunstenares toont een ‘verzonnen’ feestje, 
georganiseerd door een grote bank in het jaar 1931. Ze klaagt aan dat er toen helemaal 
niets te vieren was. De bank had immers grote schulden en zorgde datzelfde jaar voor  
een grote crisis, waar onder veel mensen hebben geleden. De belangrijke gasten op het feest 
praten over geluk alsof er niets aan de hand is. Het personeel, met de rode jas en blouse, 
ziet de problemen wel en praat over de gevolgen.  
 
Wij werpen net als Alice Creischer een kritische blik op de wereld. We laten onze figuren 
vertellen wat er beter kan. We zetten ze op stelten zodat iedereen hen goed kan zien.  
Zo wordt hun stem ook echt gehoord!
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STAP 1
Kies een eigen thema voor je actie. 
Is er iets dat je boos maakt?
Maak je je grote zorgen over iets?
Of wil je liever vóór iets betogen?

STAP 2
Bedenk een sterke of grappige slogan waarmee je de aandacht trekt!

STAP 3
Beslis wie aan je actie mee mag doen zoals vrienden, familie, klas
genoten … Print een foto van hen af en knip hun gezichten uit.  
Je kan ook gezichten uit tijdschriften gebruiken.

STAP 4
Beslis hoe groot je kunstwerk mag zijn. Geef je figuren satéstokjes,  
bezemstelen of tandenstokers als benen!

STAP 5
Verzamel materiaal om je figuren aan te kleden. Dat kan papier, 
karton of iets anders zijn dat je thuis hebt liggen. Kleed je figuren 
origineel aan en maak een poster, tekstballon of spandoek voor  
je slogan.

STAP 6
Kies een setting voor je betoging. Een blad papier, een eierdoos,  
een bloempot … Laat je fantasie werken!

STAP 7
Breng alles samen tot een geheel. 

STAP 8
Leg je kunstwerk vast op foto of in een filmpje.

STAP 9
Mail het resultaat naar info@daskulturforum.be, want wij zijn super 
benieuwd naar jouw creatie!

Aan de slag!
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