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KOUD VUUR

WAT WEET JIJ OVER DE WETTEN VAN HET THEATER? JACOB KENT ER NIET VEEL
VAN, MAAR WIL ER ÀLLES OVER LEREN. HIJ GAAT IN DE LEER BIJ GRADUS, EEN

OUDE TONEELMEESTER. DIE KENT DE GEHEIMEN VAN HET THEATER ALS GEEN

ANDER. HIJ HEEFT HONDERDEN TONEELSTUKKEN GEZIEN, KENT HET VERHAAL
ACHTER ELK DECORSTUK EN HEEFT VOOR IEDER EFFECT EEN TRUC.

GRADUS WIJDT JACOB IN, IN HET LEVEN ACHTER DE SCHERMEN. ZO ONTDEKT

JACOB DAT JE EEN ACTEUR GEEN SUCCES, MAAR ‘MERDE’ WENST. EN DAT
FLUITEN OP HET TONEEL LEVENSGEVAARLIJK IS. DAT ELKE KNEVEL EEN SNOR IS,
MAAR NIET ELKE SNOR EEN KNEVEL. EN DAT ER OP HET PODIUM ALTIJD EEN

LICHTJE MOET BLIJVEN BRANDEN. OOK ’S NACHTS!

TERWIJL JACOB DE KNEEPJES VAN HET VAK LEERT, ONTROLT ZICH - TUSSEN

KOSTUUMS EN REKWISIETEN, ERGENS TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID - DE

TRAGEDIE TUSSEN PRINSES LAILA EN HAAR GELIEFDE DEMIAN.

KOUD VUUR IS EEN VOORSTELLING OVER DE MAGIE VAN HET THEATER, WAAR

NIETS IS WAT HET LIJKT EN WAAR ALLES KAN.

TEKST: PEER WITTENBOLS, REGIE: ARLETTE VAN OVERVELT, SPEL: JOEP
CONJAERTS, JONAS LEEMANS EN FILIP JORDENS, MUZIEK: JOEP CONJAERTS, VORM:
SASKIA LOUWAARD, TECHNIEK: PIET VAN DEUN, SCHERMCHOREOGRAFIE: SIGI
CLAES/ANTWERPS SCHERM CENTRUM. IN SAMENWERKING MET CC DE KERN EN
MET DANK AAN HETPALEIS EN FILMHUIS KLAPPEI.

*     *     *     *     *
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BESTE LEERKRACHT

FIJN DAT JIJ MET JE KLAS KOMT/KWAM KIJKEN NAAR
ONZE VOORSTELLING KOUD VUUR.

MET DEZE INSPIRATIEMAP NODIGEN WE JE UIT OM
- TER VOORBEREIDING OF ALS NAVERWERKING - AAN
DE SLAG TE GAAN MET DE THEMATIEKEN VAN DE
VOORSTELLING.

TONEELGEZELSCHAP LUXEMBURG speelt graag en veel schoolvoorstellingen. Onze eigen
verbondenheid met en liefde voor theater geven we graag door. Zowel aan ons jonge publiek, als aan
jou, hun leerkracht. Jij bent het immers die jouw klas kan begeleiden in het kijken naar theater. Deze
inspiratiemap reikt je verschillende handvaten aan om zelf met thematieken uit de voorstelling aan
de slag te gaan. Een inspiratiemap is associatief samengesteld en bevat materiaal dat rechtstreeks of
onrechtstreeks bij de inhoud van de voorstelling aanleunt. Wij geven suggesties, richtingwijzers voor
een brede verwerking.

FEMKE BAUWENS heeft voor luxemburg de inspiratiemap bij de productie KOUD VUUR
samengesteld. Femke noemt zich doener, speler, beelddenker en fervent frutselaar. Ze houdt van het
woord ‘klooien’ omdat daar de mooiste ideeën uit ontstaan. Soms klooit ze elegant maar meestal
niet. Met kinderen werkt ze intuïtief en onderzoekend zoals in een labo. Ze houdt van het proces van
(hedendaagse) kunstenaars: vallen, opstaan, (mis)lukken. De muzische domeinen ziet ze als een
geheel en ze maakt er weinig onderscheid in: ‘Een klein kind doet dit van nature ook niet. Hierdoor
ontstaat een rijkdom aan speel- en beeldtaal’.

KOUD VUUR behandelt verschillende thema’s en lagen. Het gaat over de liefde voor theater, voor
spelen en fantasie. Over echt en (vooral) onecht. Ook over het (niet kunnen) loslaten van wat je lief is
en de angst voor de dood. En over de onzichtbare kunstenaars in de coulissen, de handen en voeten
van het theater.

Voor deze map heeft Femke gefocust op de MAGIE VAN HET THEATER. Enerzijds gaat ze hiermee
dieper in op het ambacht van theater maken, de liefde voor een vak en de kunst van het handmatig
creëren. Anderzijds blijft ze stilstaan bij de manier waarop theater altijd speelt met de grens tussen
echt en onecht.

Heb je vragen of opmerkingen bij het inspiratiemateriaal? Laat het ons weten. Wij horen ook graag
reacties (van jou en van je leerlingen) op de voorstelling!

Vele groeten

Rein De Smet - Communicatie & educatie - 03 270 34 90 - rein@luxemburgvzw.be
www.luxemburgvzw.be - www.facebook.com > toneelgezelschap luxemburg / Voske van luxemburg
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DE MAGIE VAN HET
AMBACHT

VERSUS

ECHT/ONECHT

Magie: de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid

Ambacht: beroep, handwerk, nijverheid, stiel, vak;
vak waarbij je iets met de hand maakt en dat vaak aanzienlijke vaardigheden vereist

Echt: onvervalst, waar, werkelijk

Onecht: gemaakt, bestudeerd, gekunsteld, gemaniëreerd, gemanierd, onwaarachtig,
gewrongen
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INHOUD

 BRUITAGE EN FOLEY - KLANKACTEURS

 KVETA PACOVSKA: MIDDERNACHTSSPEL

 DONDER EN BLIKSEM

 PRUIKEN, BAARDEN, SNORREN

 DOORGEVEN VAN EEN AMBACHT

 ZOENEN OP HET TONEEL! HOE MOET DAT EIGENLIJK??

 DE KUNST VAN HET STERVEN: REMAKE SLECHTSTE STERFSCENE OOIT

 THEATERKOFFER

 MATT MADDEN: 99 MANIEREN OM EEN VERHAAL TE VERTELLEN

 THE MAKING OF

 LAUREL EN HARDY: BRATS

 MAGRITTE IN 3D

 MAGISCH REALISME

 MICHAEL ENDE: HET ONEINDIGE VERHAAL

 SARAH FANELLI: THE ONION’S GREAT ESCAPE

 GETATER OVER THEATER

Woord vooraf: Deze map bevat associaties en inspiraties, suggesties en ideeën, vaak uitgewerkt in
concrete opdrachten. Voor alle opdrachten geldt dat je er zelf dingen uitpikt wat jou inspireert. Je
hebt de keuze om ze in mini-workshopvorm uit te voeren - gespreid over een langere periode - of als
kort tussendoortje. Centraal staan de liefde voor het ambacht, het zelf ervaren en het creatieve
proces - allen heel belangrijk bij het maken van een voorstelling!
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theater is illusie, geholpen door de magie

BRUITAGE EN FOLEY - KLANKACTEURS

Heel veel geluidseffecten (in film, maar ook in theater) worden tegenwoordig gecreëerd door
samplers en computertechnieken. Er bestaan echter nog pure en ambachtelijke manieren voor
klanknabootsing die bijvoorbeeld worden gebruikt in animatiefilms. En soms ook nog in het theater
(bijvoorbeeld bij Koud Vuur)!

Een klankband van een film, luisterverhaal of theaterstuk bestaat uit muziek, stem en
geluidseffecten. Tot deze laatste behoren de ‘acteerklanken’. In het Frans spreekt men van bruitages
en in het Engels van Foley.

Een ‘klankacteur’ (‘bruiteur’ of ‘Foley artist’) maakt deze geluiden synchroon met het geprojecteerde
filmbeeld of de handeling op het toneel. Het gaat over dagelijkse menselijke geluiden zoals een glas
neerzetten, naar de deur stappen, een lederen jas aandoen, de deurklink vastnemen... Elke handeling
heeft zijn eigen geluid, maar ook elk personage doet dat op een eigen manier. Zo zijn er ontelbare
manieren om een glas neer te zetten of naar een deur te stappen. Bovendien maken verschillende
glazen/schoenen een verschillend geluid en varieert te klank ook van tafel tot tafel of vloer tot vloer.
Elke klank wordt zo uniek.

Het monteren van al deze klanken
vanuit een geluidsdatabank zou te
tijdrovend of zelfs onmogelijk zijn.
Daarom komt de klankacteur deze
geluiden maken, live in de studio.
Omgevingsgeluiden van een bos, een
geweerschot, de motor van een
ruimteschip ... de klankacteur ‘acteert’
de geluiden efficiënt, precies en met
respect voor de beeldbeweging en het
verhaal. Hij wordt één met de acteur
op het witte doek. Dit is niet
gemakkelijk!

Als een klankacteur gaat werken neemt hij een koffer vol voorwerpen en ‘instrumenten’ mee. Voor
het gefladder van een duif bijvoorbeeld gebruikt hij een nat zeemvel dat hij heen en weer zwaait!

Kijk maar even op: https://www.youtube.com/watch?v=MvEwMx8vUj4.
Ook in volgend fragment zie je klankacteurs aan de slag bij het inspelen van geluiden voor een film:
https://www.youtube.com/watch?v=OONaPcZ4EAs.
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Aan de slag! - geluidschoreografie

1: Maak groepjes van 4 en neem per groepje 1 voorwerp uit de klas.

2: Probeer in je groepje gedurende 10 minuten samen ten minste 5 verschillende klanken te
produceren met dat ene voorwerp.

3: Maak nu een kleine ‘geluidschoreografie’ waarin je die 5 verschillende klanken verwerkt. Denk aan
een OPBOUW (begin-opbouw-climax-afbouw-einde) en SPANNINGSELEMENTEN (stilte,
verrassingseffecten, onverwachtse wendingen).

4: Iedereen ligt verspreid op de grond en 1 groepje neemt plaats. Zij gebruiken de hele ruimte
rondom de rest van de groep en laten hun soundscape horen. Probeer een DOLBY SURROUND
EFFECT te creëren door de klank van overal te laten komen, soms heel dichtbij en dan weer ver.
Neem de rest mee in een verhaal en maak een duidelijk begin en einde!

5: Laat de rest vertellen wat ze (met hun oren) GEZIEN hebben. Verzamel zoveel mogelijk associaties.

6: Deze indrukken kun je later weer verwerken
in een korte scene, beeldwerk of verhaal.

Aan de slag! - geluidsverhaal

1: Maak groepjes van 4. Elk groepje verzint een
kort verhaaltje waar een handeling in voorkomt.
Bijvoorbeeld: de man opende de deur, liep naar
de keuken en roerde in een pan vol pruttelende
soep.

2: Geef jouw verhaal door aan een ander
groepje.

3: Haal uit dit verhaal zoveel mogelijk klanken die bij die handelingen horen.

4: Elk groepje heeft een vijftal voorwerpen op tafel. Probeer de gevonden klanken met de
voorwerpen na te bootsen. Experimenteren is de boodschap!

5: Kies een verteller, een acteur en 2 ‘bruitage-artiesten’. Terwijl de acteur uitbeeldt wat er wordt
verteld, proberen de klankacteurs de handelingen zo goed mogelijk te verklanken (voetstappen, deur
openen, regen …).

6: Als dit goed lukt, kun je de verteller weglaten. Laat de rest kijken en luisteren. Wat vertellen de
klanken? Is dit nog gelijk aan het oorspronkelijke verhaal? Bespreek de verschillende geluidseffecten
van de voorwerpen: wat was er verrassend?
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MIDDERNACHTSSPEL- KVETA PACOVSKA

Het is nacht in het theater.

De clown wordt wakker.

Hij nodigt de maan uit.

De toneelspelers worden wakker van het licht.

Het middernachtspel begint.

De spelers wisselen steeds van rol.

Als het spel uit is, gaat de maan terug.

In het boek wordt daadwerkelijk van rol gewisseld: door
de verschillende flapjes telkens anders te combineren,
krijg je steeds nieuwe personages.

Aan de slag! - Personages op ambachtelijke wijze

1: Neem 3 A3-bladen.

2: Deel elk blad in 3 gelijke delen door twee horizontale lijnen te trekken. Elk blad moet in dezelfde
gelijke delen zijn en op elkaar passen.

3: Teken op elk blad aan elke kant een (over de
horizontale lijnen doorlopende) gekke vorm. Maak hier
nu personages van en zorg dat elk lichaamsdeel op de
juiste plek valt (hoofd boven de eerste lijn, romp tussen
de eerste en de tweede lijn en onderlijf onder de
tweede lijn, zoals op de prent hiernaast).

4: Kleur nu enkele delen in met wasco in kleuren à la
Pacovska.

5: Als elk personage af is, leg je alle bladen op elkaar en
knip je de lijnen in tot ongeveer twee cm van de rand.
Plak de rand van je boekje af met tape. Blader nu erdoor en zie wat er gebeurt …

6: Per twee neem je twee personages. Bedenk voor elk personage een karakter, hobby, stem … Maak
een dialoog en speel ze.
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DONDER EN BLIKSEM

Kan je bliksem- en dondereffecten creëren op het toneel? Met de huidige computertechnieken en
lichteffecten kun je àlles nabootsen. Maar vroeger werden deze effecten handmatig aangestuurd. In
onderstaande filmpjes zie en hoor je een oude donderplaat, een windmachine en een regenmachine
uit de schouwburg van Kortrijk.

http://beeldbank.kortrijk.be/erfgoed/index.php/video/watch/d0776ffd2de946b48fc1c9d495ab797c
53aed0c1876e4172a125a99280ddbd5e32e429f2ffb745dab306046641d84333

http://beeldbank.kortrijk.be/erfgoed/index.php/video/watch/fac6ea3eae3a40e6b91c22562f56acab
1a0e97a2d61849f5a90d68dbb6357879e444858dcd65490fb774d66fc9fdf95a

http://beeldbank.kortrijk.be/erfgoed/index.php/video/watch/c2cd502b087e48948d56a87e66dd9e4
5f2cc2a6646374e9abe231718f1a413ee6322002e368c49579aeb0b2978cc55c6

Wist je dat je zelf ook bliksem en donder kan maken? Dat is veel leuker en spannender dan met een
druk op de computerknop!

Aan de slag! - Bliksemballon

Nodig: 2 ballonnen / 1 donkere kamer / droog haar zonder gel of wax (of een wollen trui) / 10
minuten

1: Blaas de 2 ballonnen op en knoop ze dicht.

2: Houd in elke hand een ballon en wrijf met de ballonnen over je droge haar (of over een wollen
trui).

3: Wat denk je dat er zal gebeuren als je de ballonnen tegen elkaar houdt?

4: Hou de ballonnen tegen elkaar in een donkere kamer … Wat zie je? Wat hoor je? Hoe denk je dat
dat komt?
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Aan de slag! - Thunder-tube

Luister eerst samen naar volgend fragment: https://www.youtube.com/watch?v=H5jJkIlpsnc.

Wat ZIE je voor je? Waar denk je aan? Hoe denk jij
dat deze klank wordt veroorzaakt?

Maak zelf een donderbuis! Een stevige kartonnen
rol, een goed afgespannen stuk ballon, tape en een
stuk oude spiraal uit een spiraalschrift … met dit
kosteloos materiaal kan je al een ongelooflijke
donderklank te creëren:
http://www.piikeastreet.com/2012/10/thunder-
noise-maker/

Zoek thuis eens in de besteklade, in de gereedschapskist, tussen het servies of op de rommelzolder …
en neem een voorwerp mee naar school waarvan jij vindt dat je er bijzondere geluiden mee kan
maken.

Kan jouw voorwerp ook donder imiteren?
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PRUIKEN, BAARDEN, SNORREN

Aan de slag!

1: Ontwerp de meest bizarre snor ooit. Van krantenpapier. Van een mandarijnenschil. Van een sok.
Met een broodkorst uit je brooddoos. Met een voorwerp uit de klas ...

2: Verzin 3 totaal verschillende personages met jouw originele snorren en maak een korte scene
zonder woorden. Laat de snorren spreken!

3: Doe een snorrenshow op een echte catwalk. Creëer een Snorrenland.
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DOORGEVEN VAN EEN AMBACHT

In de voorstelling gaat Jacob in de leer bij Gradus. Gradus geeft zijn kennis en kunde door aan een
volgende generatie. Al eeuwenlang wordt kennis doorgegeven van oud op jong, van oma op
kleindochter, van vader op zoon …

Vraag in de klas:

Wie heeft er iets geleerd van zijn of haar oma, opa, vader, moeder, muziek-/sportleraar… van een
ouder iemand dan jijzelf? Een ambacht zoals taart bakken, voetballen, een instrument bespelen,
timmeren, breien …

Hoe is jou dat aangeleerd? Vertel er eens iets over in de klas.

Voordat je vertelt kun je jouw ambacht uitbeelden.

Aan de slag! - Van ambacht
naar dans

Per 3, ieder vertrekt vanuit zijn
of haar ‘ambacht’.

1: Kies elk een simpele
beweging die voortkomt uit
jouw ambacht (je hebt er dan
samen 3). Bijv. roerbeweging
met de hand (=koken),

wegtrappen bal met voet (=voetbal), deeg kneden (=koekjes bakken). Zorg dat je elk iedere beweging
kent en dat je ze gemakkelijk kan herhalen.

2: Als je er 3 hebt, maak je er een bewegingszin mee. Dit is een mini-bewegingstukje waarbij je die 3
bewegingen achter elkaar plakt. Zorg dat deze natuurlijk in elkaar vloeien en dat je je reeksje 3 keer
achter elkaar kan doen. Je hoeft niet steeds alle drie hetzelfde te doen. Als je meer tijd hebt kun je er
danselementen aan toevoegen zoals ritme, herhaling, snel, traag, hoog, laag, ruimtegebruik,
vergroting, verkleining …

Als dit moeilijk is, is het spelen en experimenteren met de bewegingen van de ambachten al genoeg!
Zet een fijn muziekje op en laat de kinderen uitproberen.

3: Toonmoment voor de andere groepen. Neem een paar tellen rust voordat je als groepje begint.
Neem zowel een begin- als een eindhouding aan (freeze).

4: Bespreek met de kinderen wat je gezien hebt. Geef elkaar eerst een compliment: wat vond je tof
om te zien en waarom? Herkende je de ambachten?
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acteren is doen alsof
terwijl je doet alsof je niet alsof doet

ZOENEN OP HET TONEEL! HOE MOET DAT EIGENLIJK??

De kunst van het kussen op de scène: een heus ambacht!

https://www.youtube.com/watch?v=bMU6I1q_FhU

Aan de slag! - Zoenen maar!

Aan de slag! - Zoenfigurentheater

Maak duo’s.

Elk duo heeft twee dezelfde voorwerpen als personages (bijv. twee theelepeltjes, twee
mandarijnen …). Hoe gekker hoe beter.

Verzin een korte scène waarbij het ene voorwerp het andere moet kussen. Bedenk een
reden en werk ernaar toe. Bedenk ook een originele manier waarop deze twee ‘personages’
elkaar kussen en eindig met de origineelste theaterkus ooit.

Zoek een origineel plekje om jullie stukje aan de rest van de klas te tonen: onder de
lessenaar. Achter een tafel. Op de wc-pot. In de kast.
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DE KUNST VAN HET STERVEN: REMAKE SLECHTSTE STERFSCENE OOIT

Kijk naar volgend filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=jXdOf96H16Q

Aan de slag! - Slapstick-sterven

Per twee op een leuk muziekje.

Muziektip voor dramascènes: ‘Vertiges’ van Henry Torgue en Serge Houppin
(https://www.youtube.com/watch?v=CGQnnWjslUc)

Neem allebei een grappig voorwerp (bijv. de banaan uit het filmpje) en ga tegenover elkaar staan.

A start met een openingszin waarbij hij dreigt de ander te doden. Bijv. ‘Jij gaat eraan!’
B begint heel dramatisch te smeken: ‘Nee nee, alsjeblieft …’
A zegt: ‘PANG!’ en B ploft dramatisch en overdreven neer.
B springt onmiddellijk weer op en bedreigt nu A.
A smeekt.
B weer PANG! en A valt neer.

En ga zo maar door.

Let op het ritme! Steeds weer vallen en opstaan, geeft een absurdistisch beeld.

Overdrijf! Vergroot!

Splits de groep in twee en laat naar elkaar kijken.

Wie speelt de gekste sterfscene ooit?
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ik speel geen tennisbal, ik ben er een!

THEATERKOFFER

Jeugdtheater HETPALEIS ontwikkelde ( i.s.m. de West-Vlaamse Cultuurcentra en met steun van de
Provincie West-Vlaanderen) een theaterkoffer waarmee je je klas spelenderwijs kunt voorbereiden
op het kijken naar een voorstelling.

De theaterkoffer werkt volgens We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt van Joke van
Leeuwen. Kinderen die in de klas met de theaterkoffer werken, leren alle aspecten van een
theaterhuis kennen. De theaterkoffer is geschikt voor alle jaren van de lagere school. Je kan de koffer
reserveren bij het onthaal van HETPALEIS (03 202 83 60) en hem ontlenen voor € 25 per week.

Een voorproefje vind je op https://vimeo.com/16727570 en meer info op
http://www.hetpaleis.be/scholen-and-groepen/educatieve-omkadering.
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99 MANIEREN OM EEN VERHAAL TE VERTELLEN: MATT MADDEN

Matt Madden is een New Yorkse striptekenaar. Met zijn boek
Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen
toont hij aan dat een verhaal of toneelstuk vanuit
verschillende personages of standpunten kan worden
verteld: door de hoofdrolspeler, de toevallige passant, het
hondje of … de koelkast.

In dit boek wordt hetzelfde verhaalt op 99 verschillende
manieren verteld. Zonder woorden, achterstevoren en in
verschillende stijlen.

Aan de slag!

Bekijk het boek samen of gebruik er enkele beelden uit.

Neem als uitgangspunt de kern van het verhaal. Kun jij nog een 100ste versie verzinnen?

Maak in zwart-wit in stripvorm je eigen versie en perspectief van dit verhaaltje. Vergelijk ze met
elkaar en bundel ze tot een nieuw klasboek: Nog 25 extra manieren om een verhaal te vertellen.
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THE MAKING OF

Als je naar een toneelstuk of film kijkt, telt meestal het verhaal en worden we al snel meegenomen in
een achtbaan van gevoelens, intriges en gebeurtenissen. Heel soms sta je misschien wel eens stil bij
het ‘hoe-en-wat’ van wat je ziet en denk je: Wow! Hoe doen ze dat? Of: Is dat echt? Of: Ja zeg. Dat
kan ik ook.

Bij een ‘making of’ neem je een kijkje áchter de schermen en zie je hoe een bepaalde scène gemaakt
wordt. Nu gebeurt er veel met animatie- en computertechnieken, maar vroeger bestonden die nog
niet. Je moest dus heel veel zin hebben om dit vak uit te oefenen en heel vindingrijk en geduldig zijn.
Vaak is het ‘achter de schermen’ even magisch als ervoor: je ziet ongelooflijke trucs en techniekjes
die er op het scherm of de scène helemaal echt uitzien.

Jim Henson was als poppenmaker een echte effectentovenaar. Bij zijn films The labyrinth en The dark
chrystal zie je een aantal wonderlijk gemaakte scènes … zonder computer of animatie-effecten! Alles
gebeurde met de hand en kostte heel veel tijd. Echte liefde voor het vak!

https://www.youtube.com/watch?v=9KPMc2VowQM

https://www.youtube.com/watch?v=Dcg9ssRwpfE

https://www.youtube.com/watch?v=2DPU2w_XC
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advies voor acteurs: leer je tekst
en struikel niet over het meubilair

LAUREL EN HARDY: ‘BRATS’

Bekijk het volgende filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=-mxjmf_mIuw.

Wat valt op? Wat lijkt echt maar is onecht? Wat is onecht maar lijkt echt?

Laurel en Hardy (‘de dikke en de dunne’)
spelen twee papa’s die op hun kinderen
moeten passen. Ze hebben een
dubbelrol en spelen dus zowel papa als
kind!

De kinderen lijken echt heel klein. Is dit
getrukeerd?

Nee hoor: de meubels werden gewoon
groter gemaakt dan henzelf. In een
groot atelier gingen een aantal
meubelbouwers en houtbewerkers aan
de slag om reuzenmeubels te
ontwerpen.

Laurel en Hardy in wonderland!
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zonder lef en durf
is theater voorspelbaar en saai

MAGRITTE IN 3D

Ken je Magritte en zijn vreemde schilderijen?

In zijn werk is niets wat het lijkt.

Met eenvoudige effecten en een combinatie van objecten creëert hij surrealistische beelden en
personages. Zonder dat er photoshop aan te pas komt!

Aan de slag! - creëer zelf een magisch beeld

1: Verzamel met de kinderen in de klas een grote berg doeken, verkleedkleren, schoenen, hoedjes …

2: Onderzoek klassikaal eerst hoe je onderstaand beeld opbouwt: laat een kind op een stoel staan.
Vraag aan de rest hoe zij denken dat we hem of haar een pak langer laten lijken met slechts een
grote doek. Laat een paar kinderen de doek draperen en kijk samen naar het resultaat. Hoe kunnen
we er meer een geheel van maken en het echt laten lijken?

3: In groepjes zelf experimenteren: welke effecten kunnen jullie nog bedenken? Denk aan: hoofd
laten verdwijnen, korter lijken (dwergeffect), langere armen of benen …

4: Haal per groepje jouw top 3 van beste effecten eruit.
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5: Beeldenparcours doorheen de school: vraag per groepje of ze in de school bijzondere locaties
kunnen vinden waar hun beelden tot zijn recht komen. Bijv. achter de deuren van de toiletten,
liggend op de trappen, buiten in de bosjes op de speelplaats …

Bezoek per groepje elkaars parcours en maak het bijzonder voor elkaar. Houd je stil … en verras de
ander. Start pas als iedereen echt op zijn plaats zit, bevroren in zijn of haar personage.

Laat de andere kinderen kijken en associëren en bespreek achteraf: waar dacht je aan? Welke sfeer?
Wat voor soort personages? Welk verhaal past hierbij?

Deze opdracht kun je ook inleiden met het fragment van Laurel en Hardy: het gaat immers om de
ambachtelijke manier waarmee je magie in theater creëert.
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wat acteurs doen, is kleuren aanbrengen
op het palet waarmee de regisseur schildert

MAGISCH REALISME

Niets is wat het lijkt, niets lijkt wat het is.

Magisch realisme balanceert op de grens van echt en onecht. De taferelen zouden misschien kunnen,
maar zijn uiterst onwaarschijnlijk. De overgang van echt naar onecht is vaag… en daardoor raakt de
kijker in de war. (Dit is anders bij surrealisme: daar zijn de taferelen niet mogelijk dus eigenlijk altijd
onecht.)

Het zou kunnen… maar is heel onwaarschijnlijk. De kunstenaar zelf… of als personage?
(Giorgio de Chirico)

Echt? Echt onecht? Of trucage? (Stephan Vanfleteren)
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Realistisch? Of een scene uit een sciencefictionfilm? (Carel Willink)

Standbeeld of levend personage? (Erwin Olaf)
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Aan de slag! - Magisch realisme

Nodig: kranten en tijdschriften, schaar, lijm

1: Verzamel zoveel mogelijk krantenfoto’s of laat de kinderen er meenemen.

2: Ieder kind kiest een foto uit.

3: Probeer nu het beeld te veranderen tot een magisch realistisch beeld. Voeg iets toe van een
andere foto tot het vreemd wordt en eigenlijk haast onmogelijk lijkt. Knip bijvoorbeeld een figuur uit
een andere foto en plaats hem ergens in jouw beeld. Hou het subtiel zodat de toeschouwer goed
moet kijken en zich vragen kan stellen over wat nu echt is of onecht.

4: Geef een vreemde titel aan je nieuwe beeld. Kies bijvoorbeeld een totaal NIET bijpassende
krantenkop of neem het eerste wat in je opkomt. Het wordt nog magisch-realistischer als het niet
matcht met het beeld.

Aan de slag! - Bevreemdende beelden

Nodig: een paar stukken doek - touw - huishoudelijke voorwerpen (zoals vergiet, pollepel, emmer…)

1: Een kind komt naar voren en maakt een standbeeld (pose).

2: Een ander kind komt naar voren en voegt een doek toe (pakt het standbeeld in zoals hij of zij dat
wil. Enkel het hoofd, een arm, helemaal…)

3: De volgende vult aan met touw en ‘verfijnt’ het beeld met touw. Accenten leggen door het
verbinden van het doek rond het middel, de armen…

4: Een laatste voegt een voorwerp toe. In het hand, op het hoofd…

5: Kijk goed naar het beeld en verwoord je indrukken. Waar moet je aan denken?
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een verhaal in een verhaal
in een verhaal in een…

HET ONEINDIGE VERHAAL - MICHAEL ENDE

Bastiaan Balthazar Boeckx is een dik, bleek, angstig en eenzaam jongetje. Zijn moeder is gestorven en
zijn vader heeft geen tijd voor hem. Hij vlucht weg in zijn fantasie en verzint verhalen. Op school
wordt hij door iedereen geplaagd. Op een dag wordt hij achterna gezeten door klasgenoten en vlucht
hij een stoffig boekenwinkeltje binnen. Daar pikt hij een boek waarmee hij zich op de zolder van zijn
school verschuilt om het te lezen. In het verhaal en in zijn verlangens komt hij in contact met
Fantásië, een land waar alles mogelijk is. Ieder uur raakt Bastiaan
meer betrokken bij het verhaal en om twaalf uur 's nachts gaat hij
zelfs het verhaal binnen. Hoe langer hoe meer vervaagt de grens
tussen de echte wereld en de fantasie…

De hoofdstukken zijn verdeeld in de zesentwintig schitterend
geïllustreerde letters van het alfabet. Omdat wat Bastiaan in zijn eigen
wereld beleeft in rode letters is gedrukt en wat in Fantásië gebeurt in
blauwe, speelt het verhaal zich zichtbaar op twee niveaus af.
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toneel is op een moeilijke en bijzondere
manier normaal doen

SARAH FANELLI - THE ONIONS GREAT ESCAPE

The onions great escape van Sarah Fanelli is een prachtig
filosofeerboek over een ui die niet in de pan gebakken wil worden.
Zij verwacht meer van het leven!

Met dit denkboek ga je als lezer letterlijk aan het pellen om tot bij
de essentie van de dingen te komen. Het is een boek vol
filosofische vragen en ruimte om daarop antwoord te geven.

Het boek bestaat alleen in het Engels, maar is zeker een aanrader
voor wie wil filosoferen met kinderen!

Krijg een impressie op: https://www.youtube.com/watch?v=fz-
fTHII5J0.
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GETATER OVER THEATER

In de map vond je al verschillende uitspraken terug die te maken hebben met theater.

Wat denk JIJ dat ermee wordt bedoeld?

- Over acteur zijn: ‘je bent een soort gladiator zonder schild.’

- Ik speel geen tennisbal, ik ben er een!

- Zonder lef en durf is theater voorspelbaar en saai.

- Een acteur is een beeldhouwer die een sneeuwman maakt.

- Theater is illusie, geholpen door de magie.

- Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen.

- De grootste acteur aller tijden is mijn hond. Als hij iets te eten wil, doet hij of hij van me
houdt.

- Advies voor acteurs: leer je tekst en struikel niet over het meubilair.

- Wat acteurs doen, is kleuren aanbrengen op het palet waarmee de regisseur schildert.

- Sterven op het toneel is makkelijk, mensen doen lachen moeilijk.

- Acteren is vooral de kunst een grote groep mensen niet te laten kuchen.

- Acteren is doen alsof terwijl je doet alsof je niet alsof doet.

Aan de slag! - Speel het stellingenspel

1: Verdeel de klas en de ruimte in twee: een JA- en een NEE-kant.

2: Leg een uitspraak voor. Bijvoorbeeld:

- Iedereen kan acteur zijn/toneelspelen.

- Een theaterstuk moet mooi zijn.

- Toneelspelen kun je leren.

Of gebruik bovenstaande uitspraken!

3: Laat de kinderen zich fysiek verplaatsen naar de JA-
kant (ik ben het ermee eens) of de NEE-kant (ik ben het
er niet mee eens).

4: Het gesprek kan beginnen.


