Binnen no-time je eigen Picasso

DNHU

Blog Picasso in a bag

We horen je al denken: Picasso? Inderdaad. Hier hoef je echter geen Picasso voor
te zijn. Ben je als bedrijf, klas, projectgroep (of wat anders) op zoek naar een leuke, interactieve werkvorm die je kan gebruiken bij een introductie? Dan is deze
werkvorm ‘Picasso in a bag’ wel iets voor jou! Lees gauw verder om erachter te
komen hoe het werkt!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

Pennen/stiften
Papier
Een ruimte met stoelen
Mensen
En de bag, een papierenzak, natuurlijk!

De voorbereiding
1.
2.
3.
4.

Zorg dat de ruimte beschikbaar is en zet alles hier vast klaar
Maak tweetallen van je team of groep. Het mooiste is natuurlijk
als er tweetallen worden gevormd van mensen die elkaar nog
niet kennen
Stel een maximale tijd in, bijvoorbeeld 5 minuten per ronde
Picasso time!

Hoe ga je te werk?

Stel, Dave en Chantal zijn een tweetal. Zij hebben allebei een eigen
papier en een pen/stift voor zich liggen. Ze leggen het papier in de
zak. Het is de bedoeling dat zij zich nu aan elkaar voorstellen. Dat
doen ze in twee rondes: eerst stelt Dave vragen aan Chantal en
daarna andersom. Terwijl Dave vragen stelt aan Chantal tekent hij
haar, en andersom net zo. Let wel op: zodra zij gaan tekenen, mogen ze niet meer op hun blaadje kijken! Daar helpt de bag dus een
handje bij. Dave en Chantal dagen zichzelf uit om creatieve en inspirerende vragen te stellen. Enkele voorbeelden zijn:
•
Wat is het leukste wat je afgelopen zomer hebt gedaan?
•
Waar zie je jezelf over 5 jaar?
•
Wat zou je doen als je een dag koning/koningin was?
•
Wat moeten mensen écht over jou weten?
•
En ga zo maar door…

En dan is het nu Picasso time!

Is iedereen klaar?

Dan is het tijd voor het leukste gedeelte: de onthulling van de Picasso’s!
MAAR dit mag pas als je aan de beurt bent. Aan de hand van je tekening presenteer je dus de ander. Dit doet iedereen op zijn beurt.
Uiteindelijk heeft Dave aandachtig naar het verhaal van Chantal geluisterd en bovenstaande
getekend! Hij legt zijn tekening uit: ‘‘Chantal is 22 jaar en studeert Small Business & Retailmanagement. Wat ze afgelopen zomer heeft gedaan? Heerlijke cocktails drinken op het strand van
het prachtige Costa Rica. Verder is Chantal erg sociaal. Ze zit bij een studentenvereniging en doet
graag een drankje met de andere leden en haar vriendinnen.Wat betreft haar ambitie doet ze een
beetje geheimzinning. Wél laat ze los dat ze haar eigen bedrijf wil beginnen en dit gaat combineren met haar hobby: fotografie!’’
Oh trouwens: aan het portret dat Dave maakte, zie je dat hij goed kan tekenen. In werkelijkheid
zullen de portretten natuurlijk meer op échte Picasso’s lijken! ;)

Na je beurt, geef je de tekening aan de ander. Dave geeft die van hem dus aan
Chantal en andersom. En zo, pas je de werkvorm Picasso in a bag toe!

De voordelen
•
•
•
•

Out of the box
Interactief
Je leert goed luisteren
Je houdt er een leuk ‘kunstwerk’ aan over!

Ben je nog op zoek naar andere leuke werkvormen? Schroom dan niet om contact
met ons op te nemen. Dit kan via: communicatie@denieuwehanzeunie.nl, www.
denieuwehanzeunie.nl, of spreek ons aan via social media. En als je dan toch al
bezig bent, dan kun je ons ook volgen om op de hoogte te blijven!
De Nieuwe Hanze Unie

@NieuweHanzeUnie

De Nieuwe Hanze Unie

@denieuwehanzeunie

De Nieuwe Hanze Unie

TEKST&VORMGEVING: Mara Kopingo

