tips bij boeken van Mies van Hout

De Dwergjes van Tuil
& Virgilius van Tuil
Verhalen van Paul Biegel
met illustraties van Mies van Hout

De Dwergjes van Tuil
De Dwergjes van Tuil wonen op de hei. Ze zijn met
honderd en ze leven van wortels en aardappelen van
het land verderop. Maar het liefst eten ze honing.
Die halen ze uit de boemetjes van de heidestruiken.
Ze verzamelen de honing in potjes, zodat ze in de
winter ook genoeg hebben.
Maar dan komen er een heleboel bijen op de hei
wonen, het bijenvolk van koningin Zwoe. En de bijen
houden ook van honing.
Daardoor is midden in de winter de honing van de
dwergjes helemaal op.
Dan gaat het kleinste dwergje Kleine Pier dapper de
kou in op zoek naar honing.

Virgilius van Tuil
Virgilius is de honderd-en-éénste dwerg van de Dwergjes van
Tuil. Hij is bijna nooit op de hei, want hij is altijd op avontuur. Het
liefst in de wereld van de mensen. Niet omdat hij nou zo dapper
is, maar omdat hij gewoon nergens gevaar ziet.
Als de andere dwergjes roepen hoe verschrikkelijk gevaarlijk de
mensen zijn, roept Virgilius: ‘O, leuk!’
Zo belandt Virgilius in grappige en spannende avonturen, maar
bang is hij eigenlijk nooit. En hierdoor ontdekt de nieuwsgierige
dwerg dat sommige figuren in de mensenwereld misschien groot
en gevaarlijk zijn, maar ook je vriend kunnen worden.
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Tekenworkshop Dwergjes van Tuil
Opdracht: teken een dwerg
Techniek: collage met viltstift of krijt

Hoe ziet een dwerg er uit?
Een dwerg is een klein mannetje met een muts op.
Hij heeft meestal ook korte beentjes.
Bedenk eerst wat voor dwerg jij wilt gaan maken.
Wordt het een dikke Virgilius, een dappere
Kleine Pier, een kromme Kromme Dieder
of een dwerg die jij zelf bedenkt.

Wat is een collage?
Een collage is een tekening gemaakt van opgeplakte
stukjes papier.

Kromme Dieder

Verzamel stukken papier
Zoek in oude tijdschriften naar stukken papier die je goed kunt
gebruiken of gebruik resten gekleurd papier of oud behang.
Verder heb je een vel papier nodig waar je de tekening op gaat
maken.

Aan de slag
Leg het vel papier voor je op tafel.
Uit de andere stukken papier ga je vormen knippen of scheuren.
Wat wordt de buik van de dwerg? Welke stukjes kunnen de armen
of benen worden, en wat wordt zijn muts?
Leg ze op je vel papier en schuif net zo lang tot het op een dwerg
begint te lijken.
Als je tevreden bent, plak je alle stukjes papier vast met lijm.

Maak het af met stiften of krijt
Met viltstift of krijt kun je de tekening nu af gaan maken.
Teken er bijvoorbeeld een gezicht, handen en voeten bij.

Veel tekenplezier!
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Wat je nodig hebt
- vel papier (A3)
- resten gekleurd papier
- oude tijdschriften
- viltstift of krijt
- schaar
- lijm

Ik inspireer mensen graag
met mijn tekenworkshops.
Je kunt daarbij helpen door
de tekeningen op Instagram
of Facebook te zetten.
@miesvanhout
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Fotoworkshop Dwergjes van Tuil
Opdracht: Maak van je vinger een dwerg.
En maak een foto van wat hij mee maakt.

Een dwergenpopje maak je zo

Om van je vinger een dwerg te kunnen maken heb je een mutsje nodig.
De Dwergjes van Tuil hebben namelijk allemaal een muts op.
Je mag zelf weten welke kleur de muts krijgt.

Maak een hoedje

Knip uit gekleurd papier een half rondje van 6 cm doorsnede.
Smeer fotolijm op beide kanten en laat dat even drogen.
Vouw vervolgens het hoedje in elkaar en druk de gelijmde
stukken op elkaar.

Zet het hoedje op je vinger

Knip een half
rondje uit.
Doorsnede 6 cm

Zet het hoedje op je vinger en teken op je vinger een gezicht.
Nu is je vinger een dwergenpopje.
Als je meer hoedjes maakt kun je ook meer dwergenpopjes maken.

Een foto maken

Foto’s maken doe je met z’n tweeën.
De één is de poppenspeler en de ander maakt de foto’s.
De popjes zijn een soort poppenkastpoppen en ze gaan op avontuur.
Dat avontuur mag je zelf bedenken.

Waar ga je foto’s maken?

De dwergjes van Tuil zijn altijd buiten in de natuur en Virgilius is vaak
binnen bij mensen in huis. Dus je kunt kiezen waar je een foto gaat
maken, binnen of buiten.
Bedenk zelf waar de dwergjes kunnen zijn en wat ze doen?
Probeer verschillende mogelijkheden uit.
Maak veel foto’s, dan kun je kiezen.
Kijk goed naar de foto’s die je hebt gemaakt.
Snap je waar het is? Zijn de dwergjes duidelijk te zien?
Tip: Als je de camera dicht bij de popjes houdt als je een foto maakt,
dan zie je minder van de poppenspeler.
Veel plezier!
Ik ben heel benieuwd naar de foto’s die jullie maken!
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Smeer lijm op
beide kanten en
laat het drogen.

Wat je nodig hebt
- fototoestel of smartphone
- velletje gekleurd papier
- fineliner
- schaar
- lijm

Vouw een
hoedje en
lijm het vast.

