
HORROR! 

KLEEDJE/AANBRENG 

Maak het ietwat donker om wat sfeer te creëren, laat ze tijdens de film eens schrikken (screammasker 

opzetten, plateau laten vallen). 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Filmcamera (eventueel te ontlenen in je provinciale uitleendienst; en goedkoop!) of een smartphone met 

deftige camera en televisie om alles achteraf te bekijken! 

SPEELIMPULSEN           

Horrorfilm maken: Als inspiratie kan je eerst een aantal horrorfilms bekijken : Scream, Nightmare on Elm 

Street, Childs play, It, The Exorcist, The night of the living dead. Daaruit kan je veel inspiratie halen om zelf 

een horrorfilm te maken of horrorverhalen te verzinnen. Enkele clichés van het genre : schreeuwende 

vrouwen, lijken die niet kapot te krijgen zijn, perfect normale mensen met vreemde gedragingen,... 

 

Wonden schminken: Om wonden te schminken bestaan er dure producten, maar je kan die zelf maken met 

simpel brooddeeg. Neem een hoopje bloem en maak er een kuiltje in. Doe een beetje water in het putje en 

een klein beetje zout. Begin te kneden en voeg beetje bij beetje water toe tot je een mooie massa hebt die 

bijna niet meer aan je vingers blijft kleven. Neem nu een klein bolletje en smeer dat uit op je gezicht. Je kan 

er een kogelgat van maken, een diepe wonde, een valse neus, een groot voorhoofd. Je kan er met gewone 

waterschmink over schminken. Met oude stukjes borstel maak je vieze haren. Of je kan er nietjes in steken. Je 

kan ook een papje maken met eigeel en cornflakes/muesli. Als je dat op je gezicht smeert dan krijg je een 

pokkig 'Freddy Krüger' gezicht. Je kan ook nepbloed maken: nodig: Corn Syrup: vind je in de supermarkt of de 

dieetzaak; andere suikerstropen voldoen ook (zoals van rietsuiker), voedingskleurstof: rood en groen en melk. 

Hoe? Start met de 'corn syrup': voeg hieraan water toe, tot je de gewenste consistentie hebt. Meng goed 

alvorens er nieuw water aan toe te voegen. Voeg er een aantal druppels rode voedingskleurstof aan toe en ook 

een druppel groene voedingskleurstof, tot je de juiste bloedkleur krijgt. Voeg dan als finishing touch een 

wolkje eraan toe om de echte troebele bloedschijn te krijgen. Uiteraard is dit bloed volledig drinkbaar! 

 

Schedels prepareren: Een specialist terzake komt naar je speelplein. Iedereen krijgt een afgekookte schedel. 

Met een klein mesje wordt al het vlees wat er nog aan zit afgekrabd. Daarna worden de hersenen er met een 

glazen buisje uitgeblazen. De gereinigde schedel kan je mee naar huis nemen. 

Deze activiteit zit in het 'stap'aanbod van VVJ. Vraag naar de stapkaft op de jeugddienst. Je kan die ook 

rechtstreeks boeken bij Natuur en Wetenschap 

Baalsebaan 287, 3128 Baal-Tremelo 

016 53 73 75 

www.jeugdwerknet.be/natuurenwetenschap  

 

BEGELEIDERSTIPS  

/ 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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