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Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen een KUVO -theatervoorstelling of -concert.  
Dat kan op uw eigen school of bij een collega-school zijn maar ook in de Vriendschap of in het 
theater “t Klooster”. 
 
Theater in school!  Of…. naar het theater toe. 
Een voorstelling is iets bijzonders, iets dat niet elke dag gebeurt en voor een aantal kinderen is het 
misschien zelfs de eerste keer dat ze zoiets meemaken.  
Hieronder wat algemene regels voor deelname aan theateractiviteiten en enkele suggesties ter 
voorbereiding van de leerlingen. 
Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en kritiek. 
 
1. De organisatorische voorbereiding (algemeen en specifiek). 
Van elke activiteit sturen wij de betreffende scholen informatie behorende bij een voorstelling o.a. 

 Het rooster. Dit rooster geeft aan wanneer, waar en hoe laat de voorstelling of de activiteit 
plaatsheeft.  

 Organisatiegegevens: deze staan op de achterzijde van het rooster. 
Hierin zijn, naast praktische zaken voor de schoolorganisatie, dingen opgenomen die u in 
ieder geval met de kinderen door moet nemen of voorbereiden. 

 Infoblad of lesbrief: 
Hierin staan de suggesties voor de voorbereiding waardoor u uw leerlingen optimaal kan 
laten participeren in een voorstelling. 

Natuurlijk worden de activiteiten ook nog besproken op de vergaderingen van de activiteitengroepen 
die aan het begin, in het midden en aan het eind van het schooljaar plaatshebben. 

 
2. Het belang van inhoudelijke voorbereiding. 
Deze inhoudelijke voorbereiding verschilt al naar gelang de aard van de voorstelling en kan variëren 
van het instuderen van een enkel refrein van een lied en/of het van tevoren bespreken van enkele 
onderwerpen c.q. begrippen tot het geven van voorbereidende lessen die nodig zijn voor de 
leerlingen om de voorstelling te kunnen volgen. Minimaal moeten de leerlingen weten waar ze naar 
toegaan, wat ze gaan zien en wat er van ze verwacht wordt. 
Aan de voorbereiding geen of onvoldoende aandacht besteden kan lijden tot een mindere “beleving” 
van de voorstelling door uw leerlingen en in een enkel geval zelfs tot negatief gedrag. 
 
Met het voorgaande willen wij u niet wijsmaken dat elke voorstelling uitputtend voorbereid moet 
worden, soms is een uitgebreide inhoudelijke voorbereiding zelfs niet eens gewenst. 
Maar dit zal dan altijd duidelijk in de informatie vermeld worden.  
 
Wat aan algemene voorbereiding nodig is verschilt per leeftijdsgroep. 
Ook de ervaring van leerlingen met naar voorstellingen kijken of zelf toneel spelen is hierbij van 
belang. 
 
U kunt als leerkracht het beste beoordelen wat voor uw leerlingen nodig is. 
Onderstaande algemene suggesties zijn ook niet meer dan een richtlijn. 
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3. Algemene suggesties vooraf. 
Bij “beginners” kan een kringgesprek over theater veel verduidelijken. 
 Wie is er wel eens in een theater of in de Vriendschap geweest? 
 Hoe ziet een theater eruit? 
 Wat gebeurt er allemaal? 
 Wat doen de mensen op het toneel? 
 Wat doen de mensen in de zaal? 
 Waarom is het soms donker als de voorstelling begint? 
 Wat stellen ze zich voor bij dans of poppenspel of….? 
 Waarom klappen mensen voor de acteurs? 
 
Mogelijk moeten er enkele gedragsregels behandeld worden, zoals 
 Op je plaats blijven zitten en waarom (behalve als gevraagd wordt om mee te doen natuurlijk). 
 Wanneer moet je stil zijn en waarom (behalve als gevraagd wordt om mee te zingen, klappen 

enz. natuurlijk). 
Leg in ieder geval uit wat ze gaan zien en wat u van ze verwacht. 
 
4.  Achteraf. 
Wanneer u de voorstelling heeft gezien kunt u na afloop van de voorstelling b.v. een vragenronde 
doen of over specifieke zaken uitleg geven.  
Daarbij kunt u naast uw eigen ervaring gebruik maken van de informatie en lessuggesties van de 
groep of de KUVO. 
In elk geval is het van belang uw ervaringen over de voorstelling en met de verstrekte informatie met 
ons te delen (o.a. middels het evaluatieformulier). Op de interne schoolorganisatie hebben wij geen 
rechtstreekse invloed dus als daar iets mis ging, bespreek het dan tijdens de teamvergadering. 
 
 5.   De voorstelling is in uw school. 
Natuurlijk is een school geen echt theater. De optredende en de KUVO doen hun best het speelvlak 
zo sfeervol mogelijk te maken. 
De school kan er voor zorgen dat de situatie in de voorstellingsruimte zo optimaal mogelijk is door de 
organisatorische gegevens goed door te lezen en iedereen in de school op de hoogte te stellen van 
het feit dat er een voorstelling plaatsheeft. 
 
“Ik kan niks zien!” 
Om dat te voorkomen kunt u een soort tribune bouwen zodat de kinderen over elkaar heen kunnen 
kijken. In voorstellingen zitten soms fragmenten die zich op de grond afspelen en zijn dan beter te 
zien. 
Een suggestie: een rij matten, een rij gymnastiekbankjes, een rij (hogere) stoeltjes en een rij tafels. 
De langere kinderen achteraan helpt natuurlijk ook. 

“Ik moet zo nodig plassen”                                                                                    
Dat kan gebeuren, ook als u vlak voor de voorstelling alle kinderen langs het toilet hebt gestuurd. 
Probeer dan zo te helpen dat het de andere kinderen en de spelers zo weinig mogelijk stoort. 

Misschien hoeft het kind niet eens helemaal terug naar zijn plek middenvoor maar kan het na 
terugkomst op de dichtstbijzijnde rij aan de zijkant gaan zitten.  
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“Wat is dit allemaal?” 
Ondanks een goede voorbereiding kan het gebeuren dat jonge kinderen door de vreemde situatie of 
door het thema, van slag raken. Kies daarom voor uzelf als begeleider een tactische plaats waardoor 
u overzicht houdt over de kinderen. Verwacht u van sommige kinderen al een bepaalde reactie zorg 
dan dat die bij u in de buurt zitten. 

6.  Foto’s 
Het maken van foto’s tijdens de voorstelling is doorgaans geen probleem. Vraag wel vooraf 
toestemming aan de uitvoerende(n). Fotografeer zo veel mogelijk zonder flits en zorg dat het 
fotograferen de voorstelling en de aandacht van de kinderen niet stoort. 
Bied aan om foto’s door te mailen naar de uitvoerende(n). Dit wordt op prijs gesteld. 
 
 
Voorbereiding hoeft niet veel tijd te kosten en levert voor iedereen voordeel op. 
 
Mooie voorstelling toegewenst,  
 
De KUVO medewerkers. 
 

  
 
 



 

5 
 

 
 
 

 
Inhoud        pagina 
 

- Inleiding       6 
- Actieve spellen      7 
- Na afloop van de voorstelling  10 
- Filosofisch      11 
- Literair      12 
 



 

6 
 

 
De verdwaalde Viking  

Thomas is tien en woont in Zwartbult, een klein dorpje verscholen in het riet aan een brede rivier. 
Orde en rust staan hoog in het vaandel van de burgemeester van Zwartbult. Een dik boek vol regels 
houdt het dorp stevig in de greep. Tenminste, tot op een warme lentedag zwarte wolken over het 
dorp drijven. Over de rivier vaart een boot met een Viking aan boord. Hij stapt uit, loopt een verlaten 
moerashuisje in en… blijft.  
Thomas gloeit van opwinding, maar het dorp wordt bang. Wat moet die engerd hier? Waarom zit hij 
in dat moerashuisje?  
Als die rare Viking maar met zijn poten van onze geheimen afblijft, burgemeester houd je mond 
daarover! 
 
De verdwaalde Viking is een mysterieuze, humoristische en spannende vertelvoorstelling over 
vertrouwen en vooroordelen.  

Spel Harro van Lien  
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Actief 1 

Billy Billy Bop 
 
Billy Billy Bop is een hilarisch theaterspel waarbij het van belang is door de lol heen toch alert te 
blijven. Het is een bestaand spel, maar in deze lesbrief is het thema Vikingen verwerkt. 
Eerst de basis: 
Doel van de oefening 
Plezier vinden in het maken van fouten, faalplezier, waardoor het makkelijker wordt om risico's te 
nemen bij improviseren en leren. 
Deze oefening wordt vaak gebruikt voorafgaand aan een improvisatie les. 
  

Spelregels 
 
Stap 1 de basis 
Alle deelnemers staan in een kring. A staat in het midden. Hij kijkt een deelnemer (B) aan en roept 
'Billybillybop'. B moet, voordat A is uitgesproken 'Bop' roepen. Is hij (B) te laat, dan is hij af en wisselt 
hij met A. 
  
Het doel van A is dus om B een fout te laten maken. Na een aantal rondes waarbij dit gebeurt door 
het roepen van 'Billybillybop' door A, komen er nieuwe mogelijkheden bij. Het spel wordt daarbij 
steeds moeilijker en daarmee leuker: er worden namelijk steeds meer fouten gemaakt! 
  
Coach de deelnemers op faalplezier en het nemen van risico's. Je kunt de strategieën die genomen 
worden om het maken van fouten te vermijden met de groep bespreken. En zorg ervoor dat de 
snelheid er in blijft. 
  
Stap 2 misleiding 
Naast het roepen van 'Billybillybop' heeft A nog extra mogelijkheden. In plaats van 'Billybillybop’ kan 
hij ook: 
 
'Bop' roepen. B moet nu niet reageren. Zegt B per ongeluk toch 'bop', dan is hij af. 

Stap 3 de Vikingen 

Het wordt steeds leuker. We gaan uitbeelden. Als voorbeeld starten we met het broodrooster 

 'Broodrooster'  

A wijst iemand (B) in de kring aan en roept ‘broodrooster’ B springt omhoog als een bijna verbrande 
boterham en roept 'ping!'. De buren van B strekken hun arm voor en achter de springende 
boterham, zij beelden de broodrooster uit. 

Let op: leg goed de volgende regels uit bij deze opdrachten 

Dit en ook de volgende mogelijkheden moeten binnen 10 tellen gelukt zijn, anders is B af. A telt na 
het roepen van ‘broodrooster’ zo snel mogelijk en hardop tot 10. B is altijd degene die af is, ook al 
maken  

http://www.reynaarde.nl/competentieworkshop/improvisatie.html
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zijn buren de fout. Tussen het uitbeelden door mag je ook gewoon ‘billy billy bop’en ‘bop’ blijven 
gebruiken. 

Hieronder volgen een paar Viking gerelateerde opdrachten die je kunt gebruiken.  

'ooh Askold’  

Informatie: Askold is een beroemde Viking geweest. Hij veroverde Kiev.  

De opdracht is: B gaat staan als een echte Viking held. Met denkbeeldig zwaard en schild. Twee naast 
hem zijn onderdanen die de held vereren en roepen ‘ooh Askald’. Zij maken tegelijkertijd een diepe 
buiging. 

‘beeldhouwers’ 

Info: Vikingen waren zeer goed in het maken van wapens, sieraden, beelden en werktuigen. Ze waren 
vaak versierd met afbeeldingen van Goden en dieren (draak). 
Twee beeldhouwers en een beeld in het midden (heldhaftige pose). De beeldhouwers hakken het 
beeld uit. 
‘rovers’ 
Info: Vikingen vergaarden goederen, land en ook mensen (slaven dus) door te roven. 
twee buren rennen op de plaats houden een denkbeeldig zwaard in de lucht en roepen: 
JAAAAAHHHH. B In het midden houdt zijn handen op zijn hoofd bukt en roept: neeeeeeej!!!! 
‘roeiboot’ 
Info: Vikingen waren scheepsbouwers. 
Twee buren roeien, B in het midden roept aanwijzingen:  he ho he ho 
Stap 4 zelf verzinnen 
Tja, nu kan de groep natuurlijk ook zelf opdrachten verzinnen om uit te beelden. Je kunt daarbij het 
thema Vikingen nu ook loslaten. 
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Actief 2 

 
Spelen met decor 
De voorstelling maakt gebruik van een heel karig decor. Eigenlijk is er niet zo veel voor nodig om een 
verhaal te spelen. 
Laat kinderen in groepjes een verhaal uitzoeken. Bijvoorbeeld een bekend sprookje. Laat ze het 
verhaal spelen met maximaal drie decorstukken. Let er op dat de decorstukken niet letterlijk mogen 
worden gebruikt. Een vuilnisbak mag in de voorstelling geen vuilnisbak zijn! Tot slot: de decorstukken 
moeten een echte functie hebben in de scene. De scene mag maximaal 5 minuten duren 
In overleg kunnen ze alles gebruiken wat ze zien.  
Doel: Door de flinke beperking (niet letterlijk gebruiken en alleen gebruiken wat voor handen is) 
wordt de creativiteit aangesproken.  
Door de beperking in tijd worden de kinderen ook gestimuleerd om meteen to the point te komen. 
Een leuke variant is om hierna te zeggen: ok, speel nu nog een keer hetzelfde. Door deze 
beperkingen leer je hoe je op toneel overbodige zaken en saaie uitwijdingen voorkomt. 
 
 

Creatief 

 
Vooraf aan de voorstelling: 

De voorstelling heet de verdwaalde Viking. Vikingen 
droegen metalen zilverkleurige helmen. Wij zien er 
tegenwoordig heel anders uit dan onze voorvaderen 
honderden jaren geleden. Stel je voor dat er nog steeds 
Vikingen zouden bestaan. Hoe zouden ze eruit zien. 
Hun helmen bijvoorbeeld? Maak een hoofddeksel voor 
de Viking van nu! 

Gebruik voor de basis ballonnen en behangplaksel voor 
een papier maché helm. 

Ideeën:  

-gebruik modebladen/ sites 

-gebruik lappen stof, kleurig papier 

-maak eerst een ontwerptekening 
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Na afloop van de voorstelling 

Een vertelvoorstelling laat veel aan de verbeelding over. Er staan maar een paar decorstukken om de 
verbeelding een beetje op gang te helpen.  

De sfeer van deze voorstelling is belangrijk. Het speelt zich af in Zwartbult een klein oud Hollands 
dorpje, midden in veel natuur. Laat de kinderen het dorp namaken. Dit kan in drie varianten: 

Small: 

De kinderen tekenen het dorp na als een geïllustreerde plattegrond. Alsof je vanaf een uitkijktoren 
van 80 meter hoogte naar de omgeving kijkt. Neem het plein als basis en teken de wijde omgeving 
alles wat je je kunt herinneren uit de voorstelling. Schijf er ook bij wat het is (dat hoort op een kaart) 
Gebruik bij voorkeur een a3 formaat vel papier. 

Na afloop in groepjes naar de verschillen laten kijken. Klassikaal bespreken of loop de groepjes langs. 
Bespreek dan vooral het verschil in beleving. Wat voor de een tot de verbeelding spreekt en 
belangrijk is, is voor de ander een detail. 

Medium: 

Hetzelfde idee, Het dorpje zelf mag getekend worden maar de natuur moeten ze maken van natuur. 
Alles daarvoor kunnen ze buiten vinden. Hoe maak je een moeras, een rietveld, een bos, een rivier 
van natuurlijk materiaal? Laat ze het maar uit zoeken. Met een plastic tasje naar buiten. Rondom de 
school is vast al veel te vinden. 

Als het materiaal nat is, een dagje laten drogen. 

Large: 

Deze opdracht kan ook in een groep Je kunt dan ook karton als grondplaat gebruiken en het dorp in 
3d maken. Dus bijv. rechtopstaande huisjes van klei. 

Een goede voorbereiding is nu belangrijk: Laat ze een tekening en plan maken. Wat hebben ze nodig, 
hoe komen ze daar aan? 

Extra Small:  
 
laat de wat oudere kinderen vanachter de computer op zoek gaan met Google Earth naar een plek 
die zij het meest vinden lijken op Zwartbult. Waar zijn veel moerassen, rivieren, riet en bos? 
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Filosofisch 
 
De voorstelling zit vol metaforen, ethiek en moraal. Het is de kunst om in een nabespreking daar met 
de kinderen zo vrij als mogelijk over na te denken. Zijn ze het wel eens met die moraal, of weten zij 
een betere? 
 
Na afloop van de voorstelling 
Gespreksonderwerpen kunnen zijn: 
Dialoog: 
1. In de verdwaalde Viking viel het op dat het dorp bang was voor mensen die anders waren en 

anders deden dan zij (de heks en later ook de Viking) 
Ben je het eens of oneens met deze stelling: 

 
Je moet niet bang zijn voor mensen die afwijken van de rest. Gespreksonderwerpen: zoals het 
dorp reageerde herken je dat van jezelf in de klas of in je dorp, straat, voetbalclub? Wat kun je 
leren van mensen uit andere culturen of met andere gebruiken. Zijn er ook mensen in jouw buurt 
met hele andere gewoontes? Waar ben je jaloers op, wat zou je wel van andere culturen in jou 
leven willen stoppen? Kan dat ook?  

2.  nog een stelling:  

De secretaris had wel een punt: Als je het in een dorp gezellig wilt houden, moet je zoveel 
mogelijk regels hebben. Dan is dat voor iedereen duidelijk. (kan ook voor een school gelden, of 
voetbalclub) Mee eens of niet? Welke moeten er bij komen? Of zouden er misschien regels 
moeten verdwijnen? En welke dan? 

3.   en nog eentje dan: 

Vreemdelingen zijn te gast en moeten zich aanpassen: vind het dorp en de burgemeester en 
secretaris in het bijzonder. (taal, cultuur, religie, gewoonte). Zeggen ze iets heel raars of vind je 
dat ook. En wat dan precies wat zijn belangrijke dingen waarin men zich moet aanpassen? Wat 
mag je behouden en wat moet verdwijnen? Hoe is het voor iemand als je zegt dat mag niet 
meer? De Viking woonde hier vroeger ook. Dit land was zijn land. Hij is alleen even weggeweest. 
Nu hij al zolang in Noorwegen woont, is hij een Noorse Viking geworden. Hoe verandert zoiets, 
hoe lang blijf je een Hollander, Marokkaan, Duitser. 
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Literair 
 
Vooraf aan de voorstelling 
1. Lees alvast (Viking)verhalen. Zo zijn de kinderen alvast lekker ‘opgewarmd’. 

Na afloop van de voorstelling 
2. Een verhaal schrijven kun je op veel manieren doen. Dit is een toegankelijke manier om veel 

gebruik te maken van het menselijk creatieve vermogen. Bovendien laat het wat 

wetmatigheden van verhalen maken zien. 

Eén woord per keer: 
In tweetallen om beurten een woord zeggen, waardoor een verhaal ontstaat. En echt maar een 
woord per keer. Eerst als oefening met de hele klas. 
1e zin: “Ik”, “Ergens” (zo concreet mogelijk) en daar “Iemand” zien (ook zo concreet mogelijk) 
2e zin: Begint met “Plotseling” en de ik-figuur komt in de problemen met de situatie 
3e zin: Maak het extreem 
4e zin: Begint met “Gelukkig” en vertelt de oplossing 
5e zin: Begint met “De moraal van dit verhaal” 
Deze vorm zorgt ervoor dat je buiten je kader moet denken. Dat er dingen gebeuren in het 
verhaal, dat je in je eentje nooit had kunnen bedenken. 
 
Tot slot kun je ook nog deze opdracht geven. Maak van een van deze verhaaltjes nu je eigen 
verhaal. Haal de slordigheden eruit, maak het nog bonter, spannender (“hoe kan het nog 
erger”). Bouw het iets rustiger op, enz. Een a4tje lang is waarschijnlijk een mooie lengte. 

 
 

 


