Bouw Een Magisch kasteel

(mei 2021)

De BiebBouwers hebben een primeur, een nieuwtje van magische proporties.
Want in Nederland komt een vestiging van Zweinstein. En daarin komt de enige
echte Nederlandse Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. En natuurlijk
moet die school ook in een betoverd kasteel komen. Directeur van deze nieuwe
hogeschool wordt de wereldberoemde Tovenaar Harrie Snotter. Hij heeft
grootse plannen, maar de gebouwen komen niet echt lekker uit zijn
toverstok. Hij doet verwoede pogingen om een Hogeschoolwaardig kasteel uit

Inspiratie: les krĳgen op
Zweinstein

zijn stok te laten komen, maar het resultaat is tot nu toe, laten we zeggen,
teleurstellend. Hij kan dus wel wat hulp gebruiken en degene die dat uiteraard
als beste kunnen zijn onze eigen BiebBouwers Minecraftmagicians!

Jullie Opdracht
Bouw een betoverend kasteel met torens, een donjon, een ophaalbrug, een
poort, kantelen, een ridderzaal en een slotgracht! In het kasteel moeten allemaal
klaslokalen en magische ruimtes komen. Bĳvoorbeeld kamers met vliegende
kaarsen, verdwĳnkasten, dubbele spiegels, een laboratorium, een bibliotheek
met toverboeken, geheime verdwĳngangen en en en… Leef je uit, want als je
kunt toveren, dan kan alles!
Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Kastelen

Kastelen zĳn indrukwekkende gebouwen met hele dikke muren. Die muren moesten de
bewoners van het kasteel beschermen en waren vaak wel 2 meter dik. Elk kasteel had
een grote en stevige toren, de donjon. Hierin konden de bewoners zich terugtrekken
als de vĳand het kasteel binnen was gekomen. Het belangrĳkste vertrek was de
ridderzaal. Een grote zaal waar de ridder zĳn gasten ontving. Natuurlĳk waren er meer
hoge torens van waaruit je de omgeving goed in de gaten kon houden. In het kasteel
waren keukens, slaapkamers, een binnenplaats en de stevige toegangspoort. En
om het kasteel lag uiteraard een flinke slotgracht met een ophaalbrug erover. Boven
de slotgracht hing vaak een hokje aan de kasteelmuur en daar zat de… wc.
Muiderslot

Loevesteĳn
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De Haar

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Kastelen in Nederland

In Nederland staan heel wat mooie kastelen. Het beroemdste is natuurlĳk het
Muiderslot, het kasteel van Graaf Floris V. Ook in Loevestein staat een
indrukwekkend kasteel dat nog tot halverwege de vorige eeuw gebruikt werd als
gevangenis. En wat dacht je van het sprookjesachtige kasteel De Haar in Haarzuilens.
Dat ziet er heel oud uit, maar is pas 123 jaar oud. In juni lopen hier fantasiefiguren zoals,
elfen, tovenaren of heksen rond tĳdens het evenement Elfia. Maar niet alle kastelen kan
je nog zien. Want wist je dat er een kasteel ligt in het hartje van Rotterdam? Begraven
onder de Koopgoot ligt Kasteel Bulgersteĳn. En daarboven shop jĳ je outfit bĳ elkaar.
Harry Potter

Natuurlĳk is deze opdracht geinspireerd op de avonturen van de wereldberoemde
tovenaarsleerling Harry Potter. De Engelse schrĳfster J.K. Rowling bedacht en
schreef in een café het verhaal van Harry Potter. Hĳ leerde toveren in het prachtige
kasteel Zweinstein. En natuurlĳk was dat kasteel betoverd. Er waren magische kamers
waarin de gekste en soms enge dingen gebeurden. En dan was er de bibliotheek met
de meest geheime toverboeken vol krachtige toverspreuken. Mensen over de hele
wereld waren gek op de boeken en films van Harry Potter en de schrĳfster heeft
inmiddels meer dan 500 miljoen boeken verkocht.
Aan de slag

Genoeg verteld! Je weet inmiddels vast wel hoe jouw kasteel er uit moet gaan zien.
Maak voor de zekerheid eerst nog even een eenvoudige tekening van jouw kasteel en
bedenk welke magische zaken er in jouw kasteel gaan komen. Zoek vervolgens een
mooie plek uit in Minecraft. En je weet het: één blokje in Minecraft is 1 x 1 x 1 meter is.
Let op: Zweinstein is gigantisch groot en kost heel veel tĳd om na te bouwen. Dat
vragen we je niet. We willen een kasteel in Nederland en die hoeft
helemaal niet op Zweinstein te lĳken. Gebruik je fantasie en maak
vooral je eigen kasteel.
Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de
BiebBouwers een nieuwe Minecraft challenge. Deze uitdagende
bouwopdrachten hebben altĳd een link met erfgoed of met
jeugdliteratuur en zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in
de leeftĳd van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en ZuidHolland.
Natuurlĳk vinden wĳ het leuk wanneer bouwers uit andere
provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ
dingen alleen niet mee voor de prĳzen. Voor meer informatie
kun je terecht op de website van Probiblio.

Leen bĳ de Bieb:
De boeken van JK Rowling

