Juryrapport kleurplaatwedstrijd Kinderspelen 2021
1 t/m 3 jaar
Mathilde, 3 jaar, Rietveld 127
Mathilde maakt gebruik van een doordachte kleurverdeling.
Zij koppelt kleuren aan de onderwerpen van de tekening, wat een mooi
totaalbeeld geeft.
De jury werd blij van de vele roze hartjes rondom de beer en in de lucht.

Kiara, 2 jaar, Raam 14
Kiara heeft mooie kleurnuances aangebracht in pasteltinten.
Zij brengt veel expressie in de tekening door haar stevige streep‐
techniek.
De diverse kleuren heeft Kiara mooi over de tekening verdeeld.
Het extra zonlicht straalt over de hele kleurplaat!

4 t/m 5 jaar
Amelie, 5 jaar, Vlamingstraat 39
De jury is gecharmeerd van de vrolijke uitstraling van deze kleurplaat.
Dit is vooral te zien in de lachende zon en de vrolijke vis.
De beer heeft kenmerken van een smurf, de poten van een kikker en is
daarnaast zeer modebewust aangekleed.
Amelie kan haar naam duidelijk schrijven en zij gebruikt deze kunde heel
creatief als golfjes in het water.

Daniël, 4 jaar, Rietveld 147a
Daniël heeft de kleurplaat op geheel eigen wijze aangepast.
Door delen weg te knippen heeft hij juist andere delen extra
geaccentueerd.
Het gele water en de kleur van de vis zorgt voor een tropisch gevoel.
Daniël maakt gebruik van gewaagde kleurcombinaties.

6 t/m 8 jaar
Bo, 8 jaar, Rietveld 112
Deze tekening oogt zeer vrolijk!
De beer draagt een kleurig modieus ensemble.
De kleurplaat is verder erg zorgvuldig ingekleurd.
Alle dieren worden liefdevol omringt met hartjes.
De jury was onder de indruk van de prachtige kleurpatronen in de vis en
de vlinder.

Manu, 7 jaar, Raam 16
Het zachte kleurgebruik zorgt voor een stemmige sfeer.
De extra toegevoegde zon is stralend en groots in beeld gebracht.
Bij nadere bestudering blijkt dat het blauw van het water subtiel in kleur
verschilt van het blauw van de lucht, zeer bijzonder!
De rode kuif van de vogel duidt op een uniek exemplaar.

9 t/m 11 jaar
Nienke, 9 jaar, Oosterstraat 51
De mooie, felroze bloemen springen uit de tekening!
Daardoor trekt dit gedeelte van de tekening direct de aandacht, een zeer
verrassend effect!
Het gebruik van stiften zorgt hier voor een scherp, expressief beeld.

Yulia, 10 jaar, Schuttersveld 24
De beer draagt speciaal voor Koningsdag gekozen kleding, wat wij extra
waarderen.
Het bloemboeket bestaat uit prachtig op elkaar afgestemde kleuren.
Yulia maakt gebruik van harde en zachte tinten; dit geeft de kleurplaat
een speciaal en indringend effect.

Volwassenen
Rolf en Marleen, 33 jaar, Houthaak 8
Dit duo heeft middels een gewaagde aanvulling gezorgd voor een
prachtig schilderij. De textuur van het gras en het mos springt eruit.
De toevoeging van bloemen geeft hier een feeëriek beeld.
Het geheel zou een illustratie van een sprookje kunnen zijn.

Aanmoedigingsprijs:
Linde en Layla, 21 jaar, Oostplantsoen 7
De goede samenwerking tussen beide dames is niet onopgemerkt
gebleven. De jury kan geen verschil in kleurtechniek van beide dames
onderscheiden.
De volgorde van de kleuren in de vlaggenlijn lijken geïnspireerd te zijn
door de regenboog.
Gezien de jonge leeftijd van dit duo hebben wij hoge verwachtingen voor
de komende jaren, vandaar deze aanmoedigingsprijs.

