BANANENTAAL

ZOMERZAZIE

Voor je je banaan opeet, kan je er met een naald
of een duimspijker een woord in prikken. Je naam
bijvoorbeeld, of ‘lekker’, of ‘niet storen’, of ‘fair
trade’...
Zegt ze ‘AU’? Smaakt ze beter???

DOE-PAGINA 1

Twee maanden vrij... dat is natuurlijk feest!
En toch, soms duren de dagen te lang, regent het pijpenstelen, geven alle vriendjes niet thuis...
Dan ligt hier de oplossing: een doe-pagina van Zazie en ABC (Art Basics for Children)
vol leuke opdrachten en spelletjes.

STUUR EEN KAARTJE!
We vliegen er meteen in met de eerste opdracht,
waarmee een exclusieve prijs te winnen valt.

EX-LIBRIS abc - creative resource library

Stuur Zazie deze zomer een kaart!!
Dat is het?
Ja, maar we verwachten wél een origineel kunstwerk, geen gewone kaart. Heb je een idee voor
een grappige postzegel van een verzonnen land?
Kan je een verrassende boodschap of rijmende
nonsens verzinnen voor op de achterkant?
Lukt het om een ouderwetse of kitscherige prentkaart in een compleet nieuw jasje te stoppen? Alles
kan - en jij beslist. Behalve over één ding: het adres
waarop je kunst-kaart moet arriveren:
BDW-Zazie, Flageyplein 18, 1050 Brussel.
Vergeet niet je naam, telefoonnummer en adres te
vermelden.

Een kapstok of een Picasso?
Thuis heb je nog wel ergens een paar afgedankte
kleerhangers liggen. Plooi er eens een gek gezicht
of een fantasie-dier van!
En wat dacht je van de kameel van kunstenaar Pablo
Picasso? Getekend uit één lijn, zonder ooit het potlood op te tillen. Lukt het jou ook met een olifant,
een baviaan, een flamingo?
Tot slot: laat een stukje soepel, beetje vochtig touw
vallen op een blad papier. Een veter of een stukje
wol bijvoorbeeld. Doe het van op verschillende
hoogtes tot je een mooie, kronkelende lijn krijgt.
Teken dan de vorm van het touwtje op het papier
en maak het verder af zodat er een grappige of geheimzinnige figuur verschijnt. Zit er een Picasso in?

De leukste inzending wint een gesigneerde cartoon
van onze huistekenares Ilah: een cartoon waarin JIJ
de hoofdrol speelt!
De prentkaartenwedstrijd loopt nog tot 30 augustus.
Nadien kom je te weten of jij het prijsbeest bent.

Wil je alle zeven doe-pagina’s van
deze zomer bewaren?

Frommel-object
Snuister eens in je prullenmand en
vis er een stevige prop papier uit!
Zie je er een beest in, een gnoom,
een boom...? Toch niet? Misschien
moet je het een beetje draaien, of
herfrommelen.
Als er een figuur tevoorschijn komt,
werk het dan af met een paar details in waterverf: ogen, klauwen,
een tattoo..?

ZOMER

ABC

BOEKJE

Knip of scheur ze uit. We bezorgen je dan met plezier een speciale kartonnen verzamelkaft. Mét een
cartoon van Ilah op de cover!
Stuur een mailtje naar zazie@bdw.be met je naam,
adres en leeftijd, en vermeld ‘doe-pagina nu!’.

www.brusselnieuws.be/zazie
www.abc-web.be

Je kan alle doe-pagina’s ook terugvinden op
www.brusselnieuws.be/zazie

