
•  Ca lqueerpapier  
 (of  bakpapier) 
•  st i f ten of  pot loden
•  te lefoon of  camera 
 met  panoramastand
•  pr inter
•  l i jm 
•  schaar 
•  p lakband 
•  g lazen pot je  of  g las  
 waar  een kaars  in  kan
•  wax ine l icht  of  ledkaars

WAT HEB JE NODIG?

Een  
Panorama- 
Windlicht  
Maken
Me s d a g - ate l i e r

Met  kunstenaa r  &  
museumdocent :
 
MARTJE  ZANDBOER

Je kunt  het  ca lqueerpap ier  wat 

doorsch i jnender  maken door  e r 

o l ie  overheen te  smeren.  Gebru ik 

h ie rvoor  o l ie  waarmee ju l l ie 

koken.  Doe een beet je  o l ie  op  een 

keukenpap ier t je  en  wr i j f  d i t  over 

de  stukken d ie  je  t ransparanter  w i l t 

hebben.

TIP:

P
A

N O R A M A  A
L

S
 3

6
0

˚ SCHILD

E
R

IJ

7- 10   j aa r

45   m in

1. Maak zelf een panoramafoto van jouw lievelingsplek. 
Heb je geen foto maar wil je toch aan de slag? Klik hier 
voor een panoramafoto van het Scheveningen van nu. 

2. Print de foto op A4-formaat of open hem op een  
computer of tablet. 

3. Doe het calqueerpapier om je glazen potje, zet een 
streep waar de uiteinden overlappen en knip het 
overige stuk eraf. De foto die je gaat overtrekken moet 
iets groter zijn dan je stuk calqueerpapier. Zo weet je 
hoe groot je foto moet worden om te kunnen overtrek-
ken. 

4. Leg het calqueerpapier over je foto. Plak deze met een 
plakbandje vast om schuiven te voorkomen.

5. Trek met potlood de omtrek van jouw lievelingsplek 
over op het calqueerpapier, net zoals Mesdag deed 
op het Seinpostduin. Let hierbij wel op dat je niet per 
ongeluk op het scherm tekent.

6. Kleur je lievelingsplek in met stift. Gebruik potloden als 
je bakpapier gebruikt.

7. Plak tot slot het vel om je glazen potje, doe het kaarsje 
erin en steek hem aan. Je Panorama-windlicht is klaar.

WAT GA JE DOEN?

Hendrik Willem Mesdag schilderde het liefste de zee. Hier voor 

beklom hij vaak het hoogste duin in Scheveningen: het 

Seinpostduin. Dit duin zou in 1882 worden afgraven om er 

nieuwe hotels op te bouwen. Hendrik vond dit zo zonde, nu 

zou niemand zijn lievelingsplek meer kunnen zien. Hier ging 

hij zijn panorama van maken! Hij zette een glazen cilinder op 

het Seinpostduin, ging erin staan en tekende op het glas de 

contourlijnen van het uitzicht. Zoiets gaan jullie ook doen voor 

jullie Panorama-windlicht.

https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier
https://www.panorama-mesdag.nl/
https://panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/activiteiten/mesdag-atelier/
https://panorama-mesdag.nl/documents/96/Mesdag-atelier_Windlicht_maken_Panoramafotos.pdf

