Op vakantie in minecraft

(Juli/Augustus 2021)

Wat hebben we dit jaar hard gewerkt met z’n allen! En wat was het anders
dan we gewend waren. Niet naar school, maar thuis les krijgen van je ouders,
zus of broer of via een scherm van de juf of meester. Van al dat thuiszitten
en harde werken krijg je natuurlijk ontzettend veel zin in vakantie. Gelukkig
staat de zomervakantie voor de deur, gaan de grenzen weer voorzichtig open
en kunnen we weer fantaseren over geweldige reizen. Dat reizen deden wij
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BiebBouwers het afgelopen jaar noodgedwongen met onze smartphone. In
Google Maps bezochten we bijzondere gebouwen en fantaseerden we er op
los. We racede met electrische auto’s over de Chinese muur en we gleden met
een waterglijbaan de Eiffeltoren af. Plons! Zo de Seine in. En toen vroegen
we ons ineens af met welke spectaculaire ideeën jullie BiebBouwers zouden
komen, want jullie zijn daar natuurlijk veel beter in dan wij! Dus:

Jullie Opdracht
Zoek in Google Maps een beroemd gebouw op. Bestudeer dit gebouw goed,
zodat je het in Minecraft na kan bouwen. We verwachten natuurlĳk wel dat jullie
deze gebouwen niet zomaar kopieren, maar ze nog spectaculairder maken dan
ze in het echt zĳn. Denk aan achtbanen, hindernisbanen of waterglĳbanen. Niets
is te gek in jouw fantastische droomgebouw!
Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Op vakantie in eigen land...

Al eeuwen bouwen mensen de meest indrukwekkende gebouwen en daarvoor hoef je
niet eens gelĳk voor naar het buitenland. Nee joh! In onze eigen land zĳn genoeg
bĳzondere gebouwen te vinden. We laten je er ter inspiratie een paar zien. En daarvoor
hoeven we niet de auto of het vliegtuig in. Klik maar op de foto’s hieronder!
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...of toch liever naar het buitenland?

Is je smaak toch wat exotischer dan zĳn er in het buitenland natuurlĳk ontzettend veel
verschillende bĳzondere gebouwen te bezoeken. We hebben opnieuw wat van deze
bĳzondere gebouwen opgezocht met Google Streetview en voor je op een rĳtje gezet.
Je kan ze weer bezoeken door op onderstaande foto’s te klikken.
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Meer lezen over beroemde gebouwen?

Wil je nou meer lezen over beroemde gebouwen en vooral ook hoe je die niet moet
bouwen, dan hebben we twee leestips voor je. Met de Atlas van Wereldwonderen
van Ben Handicott en Lucy Letherland reis je de wereld rond en bezoek je de
beroemdste en mooiste gebouwen. En Sean Connolly laat je in Bĳzonder Beroerde
Bouwers zien waarom sommige gebouwen rampzalige bouwwerken zĳn. Want hoe
komt het dat de toren van Pisa scheef staat?
Aan de slag!

Genoeg gereisd! Je hebt vast een gebouw in gedachte. Bestudeer dat gebouw goed
en fantaseer over hoe je het nóg spannender kunt maken. Maak eerst nog even een
eenvoudige tekening van jouw gebouw en bedenk hoe je er spectaculaire avonturen
kunt gaan beleven. Zoek vervolgens een mooie plek uit in Minecraft en ga lekker
bouwen. Let op: het gebouw hoeft echt niet perfect nagebouwd te worden, maar we
willen het natuurlĳk wel herkennen. Je kan er ook voor kiezen slechts een gedeelte na
te bouwen. En vergeet niet: één blokje in Minecraft is ongeveer 1 x 1 x 1 meter is.
Klaar? Insturen maar!

Ben je klaar? Goed gedaan! Maak nu een filmpje van jouw spannende gebouw. Als je
niet weet hoe je dat doet kun je je beeld ook gewoon filmen met een smartphone. Stuur
dit filmpje voor 16 augustus naar het e-mailadres biebbouwers@probiblio.nl (onder
vermelding van ‘BiebBouwers zomer 2021’). De winnaar wint een geweldige
Minecraftprĳs, één van de twee bovenstaande boeken en het BiebBouwersshirt.
Vergeet daarbĳ niet je naam, leeftĳd en woonplaats te vermelden. Alleen deelnemers
uit de provincies Noord- en Zuid-Holland maken kans op de prĳs.

Nog meer lezen over
beroemde gebouwen?

