
ABSURDA
         Maak je eigen absurd verhaal in deze absurde tijden!

         (foto : Belgisch ccartoonist O-SEKOER)



S T A P P E N P L A N  
van Z tot A

• Zoek een reeks actuele fotobeelden / prenten die je tegenkomt in kranten, tijdschriften of 
magazines die jou opvallen (afgedrukte screenshots kunnen ook).
Dan speur je hiernaast naar allerlei onsamenhangende krantenkoppen, zinnen, woorden, korte 
tekstjes die je op één of andere manier aanspreken. Ze moeten totaal niets met elkaar te maken 
hebben, gewoon 'random' zinnen. 

• Knip de afbeeldingen en stukken tekst uit en leg deze allemaal lukraak naast elkaar. 
Probeer nu een absurd verhaal te verzinnen door deze onsamenhangende zinnen te plaatsen 
onder en op de losse afbeeldingen. Doe dit voor minstens drie prenten.
Denk aan de volgorde waarin prenten elkaar opvolgen. 
Een verhaal heeft een begin – midden en einde. 

 → Het begin is meestal een 'gewone beschrijvende situatie'. 
(bv: prinses zit aan een vijvertje met kikkers)

 → In het midden gebeurt er van alles dat nieuw is aan het begin. Vaak met een onverwacht 
gebeuren. (bv: kikker wordt gekust door de prinses, kikker verandert in een prins, prins 
en princes worden verliefd)

 → Het einde is het eindresultaat van de acties in het midden, vaak de boodschap zichtbaar 
die het verhaal brengen wil (bv : prins en prinses leefden nog lang en gelukkig).

Je kan hierin werken met een bepaalde boodschap of aanstekelijke humor. 

Wat is absurdabsurd? 
 Verschillende elementen of situaties uit hun 'normale omgeving' halen en toevoegen aan een →

totaal niet voorspelbare situatie. 

Bijvoorbeeld : Een foto van het zonnestelsel
met in plaats van planeten, allerlei
hamburgers met een zon die frieten in
plaats van zonnestralen schijnt. 
Een ander voorbeeld toon ik hiernaast. 
Hier zie je het metro-stadsplan van New
York met in plaats van 'aankomstbolletjes',
'bolletjes met virus besmettingsgevaar'. 
Er wordt ook gelachen met het uithalen van
President Trump.
(!) Hou je dus niet in om met de actualiteit
te spelen, je mag je in het 'Corona-thema'
helemaal laten gaan. Humor is vaak de
beste manier om met zware tijden om te
gaan of juist om zware thema's op te vangen
of te kunnen plaatsen.
(foto: Belgisch cartoonist O-SEKOER)



• De afbeeldingenreeks met totaal nieuwe tekst plak je dan met lijmstick op een apart vel papier 
in de door jou gekozen volgorde (indien je dit in huis hebt kan zwart papier kan ook een sterk 
effect geven).

Als je liever één groot absurd werk maakt, kan je ook kiezen om één grote afbeelding 
(bijvoorbeeld A4 formaat) te kiezen en hier een heleboel foto's + tekst in gewenste vorm op 
plakken, zodat het blad één groot absurd verhaal wordt met verschillende beeldelementen. 

• Vervolgens kan je je verhaal helemaal naar je hand zetten door zelf 'wacko' bedenksels toe te 
voegen in de vorm van geschreven tekstjes en tekenkrabbels met pen, vetkrijt, potloodpotlood, 
ALCOHOLSTIFT,.... Of je kan delen beschilderen om het verhaal meer vorm te laten 
krijgen.

Bijvoorbeeld : 'Donald Trump overschilderd met een kleedje aan, versiert met dots in de vorm 
van het corona-virus.' . 

H o e   a b s u r d e r ,   h o e   b e t e r ,   h o e   g e k k e r ,   h o e    l i e v e r .
H o u   j e   d u s   n i e t   i n ! 

Humo cartoonist onder naam van 'Jeroom', doet niet anders dan zijn prenten te bewerken tot absurde, 
vaak zwartgallige humor-kortverhalen. Hieronder een voorbeeld:

Wat vind je van mijn 

Corona?



X – t r a a t j e : 

A C T U A  A B S U R D A   –   K L A N K V E R H A A L            

Wie geen zin heeft om alleen te werken of wie zijn opdracht graag een verdere dimensie geeft kan
gaan voor dit volgende extraatje : 

• Ga met leerlingen van je klas, vrienden of leerlingen die drama of digitaal atelier volgen 
geluidsopnames maken (via gsm, computer of voor de pro's, een echte recorder) die gebaseerd 
zijn op jullie absurd verhaal. Je kan hierbij tekstballonnetjes, krantenzinnen, omgevingsgeluiden 
of onomatopeeën* samen inspreken tot één absurd klankverhaal. 

• Hierna zet je de geluidsopnames in een makkelijk filmmaakprogamma (bijvoorbeeld 'audacity')
en plak je een foto van je beeldend werkje op als cover.

• Maak een ware soundcatcher en stuur op naar dé academie!

* Geluiden die iets 
nabootsen : bijvoorbeeld het 
'gegrom van een kat' ; 
'grrrrrrr'. Denk aan de 
geluiden die worden 
'geschreven' bij 
gebeurtenissen in 
stripverhalen : 'aaargh, pfff, 
ugh, w o a h, plofplof, hmmm'.  


