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MIJN TAG
Graffiti is niet altijd vandalisme, maar kan 
ook een vorm van street art (straatkunst) zijn. 
Het heeft alles te maken met je identiteit, je 
territorium en een boodschap.

Wat heb je nodig?
• ½ kop maïzena • 1 kop warm water • 10 druppels (voedings)
kleurstof of 1 theelepel waterverf • afwasmiddel • plantenspuit

Vind je de speelplaats wat saai? Kan de stoep 
voor je huis extra kleur gebruiken? Ga aan 

de slag met stoepkrijtspray!

Als een echte 
graffitikunstenaar

Ben je fan 
van Streetart?

Van de tags van de 
graffitipioniers tot de 
enorme muurschilderijen: 
onze stad is een speeltuin 
én een open museum voor 
wie houdt van ‘urban art’. 
Om een streetart-tour te 
volgen, installeer je de 
Antwerp Museum App op je 
smartphone.

Hoe?
• Zoek 'Antwerp Museum
App' in de app store van
je smartphone. De app is
beschikbaar voor de App
Store (iOS) en Google Play
(Android).
• Surf met je smartphone
naar www.antwerp
museumapp.com en klik
bovenaan op de knop
'Download'
• Scan deze
QR-code met je
smartphone:

Zoek je meer ideeën om 
creatief aan de slag te gaan? 

Als je begint met graffiti kan je een eigen 
“tag” hebben. Dat is eigenlijk een snelle 
krabbel waarmee je jouw naam schrijft. Om 
een tag te ontwerpen moet je zelf letters 
ontwerpen. De letters kan je omcirkelen met 
bijvoorbeeld schaduw of 3D-effect.

Aan de slag ... dit is mijn tag!

Zo maak je je eigen stoepkrijtspray:
1. Neem ½ kop maïzena en los die op in 1 kop 
warm water.
2. Voeg 1 theelepel waterverf of 10 druppels 
(voedings)kleurstof toe.
3. Meng een paar druppeltjes afwasmiddel door 
het mengsel en roer alles goed door elkaar.
4. Schenk dit vloeibare stoepkrijt met een 
trechtertje in een plantenspuit.

Zo maak je makkelijk een sjabloon voor jouw 
eigen streetart:
Neem een groot stuk karton en snijdt er een figuur 
uit (een ster, een bloem, letters..). Leg het sjabloon 
op de grond. Spuit er met je stoepkrijtspray over.
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