DE20

‘Zet je animator aan tot
verkleden’

1. Geen drie stuks? Niet ingekleed!

Een animator kan je aansporen door te zeggen dat
je minimum drie kledingstuk items moet aandoen als
basis inkleding

2. En als ik jou nu eens inkleed?
Het kan leuk en leerrijk zijn om elkaar eens in te
kleden

3. Zonder schmink ben ik naakt!
Gebruik zoveel mogelijk schmink. Dit kan je
inkleding af maken

4. Wie is dat? Ga voor onherkenbaar!
Zorg dat je onherkenbaar bent (uitdaging: verkleed
je zelf tot dat een andere animator op het eerste
zicht niet weet wie je bent)

9. Doe de
inkledingbingo!
Het lot kiest je inkleding!
Maak bijvoorbeeld een hoed met
personages en laat de animator een typetje
trekkken en zich daarin verkleden

10. SpeelpleinOscars!
Geef op het einde van de week een award aan de
best ingeklede (hoofd) animator

11. “jamaar, de hoofdanimator is ook niet
ingekleed!”
Geef het voorbeeld, verwacht niet van je
animatoren dat ze zich goed inkleden als je zelf niet
van kop tot teen bent ingekleed.

12. Doe een avond met verkleedkleren!

5. Doe de catwalk
Maak eens een catwalk vanuit je verkleedhok of
spontaan midden op het plein

6. Verkleed je in één minuut en kom uit de
kast
De kast is een methodiek om meer uit je animator
te halen. Steek deze in een kast met verkleedkleren
(of een kast
die open is vanachter) na één
minuut
moeten ze ingekleed weer
uit de kast komen.

7.

Daag jezelf uit

Ga tot het uiterste in
verkleden. Daag jezelf
uit tot iets cooler,
maak jezelf nog
onzichtbaarder,
gebruik meer
accentjes, verleg
je grenzen, … .

8. Neem
een
voorwerp
en kleed
je ernaar
Je geeft
een animator een
voorwerp en deze moet zich
hierrond inkleden

Doe animatoren activiteiten waarbij je je moet
inkleden. Dit zijn tevens ook momenten van
inspiratie.

13. Hoe show is die?! Een voorbeeld doet
wonderen
Vertel verhalen aan je animatoren waarmee je hen
goesting doet krijgen om zich te gaan verkleden

14. 10 best off verkleedfoto’s in het
animatorenkot!
Trek van alle animatoren die superfantastisch waren
ingekleed en hang deze op in het animatorenlokaal.

15. Zoek de 7 verschillen met een foto
Geef aan een animator een foto van een interessant,
cool personage en ze moeten proberen er zo goed
mogelijk op te lijken.

16. Doe de personage checklist!
Maak bijvoorbeeld een verkleed-tegen-allen met
allemaal personages die die week voorbij moeten
komen. Met een tegenprestatie van de hoofanimator
uiteraard.

17. “Ge moet naar de die! Die kan grimeren!”
Zorg bijvoorbeeld voor een make-up hoek voor je
animator dat ze op bezoek kunnen komen bij de
schminkster

18. “Wie ben ik? Wat doe ik?”

Meer voorbeelden op: www.facebook.com/de20 - www.speelplein.net/antwerpen

Praat eens met je animatoren. “wie ben je?, wat
doe je?”. Laat hen uit hun personage het verhaal
vertellen.

20. “Heb je die zijn tic nerveau al gezien?
Wat is die van u?”

19. “Ik heb 10 stuks aan!”, “ik heb er 20 aan,
ik win!”

Geef aan elke animator een tic, een accent, een
speciale eigenschap of allemaal tegelijk om het
inleven makkelijker te maken.

Doe een voor een dag zoveel mogelijk verkleedkleren
aan.

MEER VOORBEELDEN OP
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WWW.SPEELPLEIN.NET/ANTWERPEN

