Alles over kleuren u aangeboden door tende fleurinck – tende aalst – tende wemmel.

Alles over kleuren.
Intro
Niets is zo ongrijpbaar als kleur. Zo ijl en tegelijkertijd zo machtig. Wat kleur allemaal niet kan! Kleur
kan praten. Vloeken soms. Kleur kan je zelfs bedriegen (optisch, dan toch). Maar kleur creëert vooral
sfeer. Als je de juiste kleuren kiest en combineert, tenminste. We helpen je graag. Met dit hoofdstuk
over "kleur".

Kleurenleer
Zonder licht is het er zelfs helemaal niet. Pas wanneer er licht is, wordt ook kleur geboren! Dat gaat
zo. Wit licht is samengesteld uit alle andere kleuren. Licht dat op de dingen om ons heen valt, wordt
deels geabsorbeerd en deels gereflecteerd. De kleur die we waarnemen, is de kleur van het
gereflecteerde licht. Wordt er geen licht teruggekaatst, dan zien we zwart!
In dit kleurenwiel ontdek je wat primaire en secundaire kleuren zijn en hoe tertiaire en
complementaire kleuren ontstaan.
Primaire kleuren: In de kleurenleer zijn er drie primaire kleuren: geel, blauw en rood. Ze kunnen niet
door verfmenging verkregen worden maar dienen zelf als basis om alle andere kleuren te mengen.
Secundaire kleuren: Als we twee van de drie primaire kleuren in gelijke hoeveelheden mengen,
ontstaan secundaire kleuren. Wijzig je deze mengverhoudingen, dan krijg je deze kleuren in andere
schakeringen. Geel en blauw geven groen; geel en rood geven oranje en blauw en rood geven violet.
Tertiaire kleuren: Een tertiaire kleur ontstaat wanneer je een primaire met een secundaire kleur
mengt.
Complementaire kleuren: Ieder kleur heeft een complementaire kleur aan de andere kant van het
kleurenwiel. Twee complementaire kleuren geven een contrast maar vullen elkaar ook aan. Ze
harmoniëren.De kunst is om een rustgevend, harmoniërend effect te creëren: dit kan je doen door
niet evenveel van elke kleur te gebruiken maar een vleugje van de éne bij de andere. Leg
bijvoorbeeld in een overwegend geel-oranje ruimte een paar blauw-grijze accenten; je zult versteld
staan van het resultaat.

Kleureffecten
Het is ontstellend wat kleur kan. Kleur kan iets benadrukken, maar evengoed iets in de omgeving
laten verdwijnen. Kleur kan zelfs ? zonder breken of bouwen ? een ruimte groter of kleiner maken,
een plafond verlagen of verhogen. Kleur is een krachtige tool, en jij hebt ze in handen.
Zo verklein je een ruimte: Gebruik warme, donkere, glanzende kleuren om een kamer kleiner te
laten lijken. Warme kleuren zijn voorgrondkleuren, ze komen als het ware op je af. Een muur in een
warme tint zal een lange, smalle kamer minder lang doen lijken. Combineer echter niet te veel
warme kleuren, anders krijg je een onrustige sfeer.
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Zo vergroot je een ruimte: Lichte, koude kleuren creëren ruimte. Een matte afwerking geeft meer
ruimte dan een glanzende afwerking. Denk er wel aan dat in een ruimte met veel koude kleuren,
alles afstandelijk lijkt. Fleur het interieur op door hier en daar warme accenten te leggen of kies voor
accessoires in warme kleuren.
Zo verlaag je het plafond: Je kunt het plafond optisch verlagen door het in een donkere tint te
schilderen
Zo verhoog je het plafond: Geef je plafond een lichte kleur. Zo lijkt de kamer hoger en creëer je een
gevoel van ruimte.

Kleuren kiezen
Trends bepalen dikwijls het kleurgebruik. Toch moet je voor het kiezen van een basiskleur volledig
afgaan op je eigen smaak en gevoel. Bovendien is een kleur kiezen niet zo moeilijk als je denkt,
vertrouw op je gevoel! We zetten je op weg met deze twee tips.
Een kleurenboekje: neem een leeg schriftje en kleef er allerlei items in met kleuren of
kleurencombinaties die je aanspreken. Dat kan een stukje inpakpapier zijn, een lintje, een postkaart
of een knipsel uit een tijdschrift. Alles kan. Na een tijdje zul je merken dat dezelfde kleuren steeds
weer terugkeren. Dat is dan je favoriete kleur die je als basiskleur kan gebruiken.
De relaxtechniek: Sluit je ogen en zoek in gedachten een plaats waar je je 100% goed voelt, een plek
op aarde waar je je helemaal op je gemak voelt. Je zult zien dat het bijna altijd een kleurrijk plekje in
de natuur is: de azuurblauwe zee, een frisgroene weide, een rood klaprozenveld? Hou die kleur vast
en zoek een foto of voorwerp met die kleur. Dat is jouw kleur, durf ervoor te kiezen.

Kleuren combineren
Sommige kleuren kunnen het héél goed met elkaar vinden. Andere kunnen elkaar dan weer niet
uitstaan... Hoe dan ook, kleuren combineren brengt leven in een ruimte. We tonen je vier slimme
manieren om harmonieuze kleurencombinaties te maken!
Ton sur ton: Bij ton sur ton (toon op toon) breng je dezelfde kleur op verschillende materialen aan,
zoals houtwerk en muren, waardoor je een andere lichtweerkaatsing krijgt. Je kunt ook de
kleurnuances, ontstaan door het licht sterker accentueren en met verschillende tinten van dezelfde
kleur werken. Ton sur ton zorgt voor harmonie, kalmte en rust. Hoe dichter de tinten bij elkaar
liggen, hoe harmonieuzer en subtieler het resultaat. Zit er meer verschil tussen de tinten dan trekt de
kleurencombinatie meer de aandacht.
Contrast: Als je kleuren combineert die tegenover elkaar liggen op het kleurenwiel, dan werk je met
contrast. Contrast zorgt voor actie en spanning. Contrasterende kleuren gebruik je best in grotere
ruimtes; liefst niet voor het kleinere kamertje. De complementaire kleuren combineren kan zowel
met kleine kleuraccenten als met grotere muuroppervlakken voor wie meer durft met kleur.
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Camaieu: Camaieu gaat van licht naar donker maar over verschillende tinten. Je begint bijvoorbeeld
met geel, werkt naar oranje en eindigt met rood. Je mag gerust een complementaire kleur in de
camaieu verwerken!
Dégradé: Dégradé gaat van licht naar donker maar over dezelfde kleur. Het is de combinatie van de
tint, de toon en de schaduw van een kleur.
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Openingsuren:
Maandag - Vrijdag:
9 - 12.30 en 13.30 - 18.30u
Zaterdag:
9 - 12.30 en 13.30 - 17.30u

Openingsuren:
Maandag - Vrijdag: 10 - 18.00
Zaterdag: 10 - 17.30u

Openingsuren:
Dinsdag - Zaterdag: 10 - 18.00u

Sluitingsdagen:
Zon- en feestdagen
Verlof:
Maandag en dinsdag van
Carnaval

Sluitingsdagen:
Zon- en feestdagen
Verlof:
Maandag tem donderdag na
Carnaval

