
1

Leuk dat u de informaite van Theatermakerij
STORM bekijkt. Wij zijn sinds 2010 actief in de
kunsteducatie binnen het onderwijs, waarbij
sportief theater ons uitgangspunt is.

Als u met STORM samenwerkt krijgt u het volgende:
• Een onvergetelijke dag.
• Een educatiepakket van de projectdag(en)
• Een dag die wordt aangepast aan uw wensen

en situatie.
• Een snelle communicatie
• Een duidelijke offerte en geen onvoorziene

kosten

Bij het opstellen van het rooster is er telefonisch
contact met STORM om de details door te nemen.
Als het rooster aansluit en de offerte is
ondertekend ontvangt u het educatiepakket.

Twee weken voor aanvang van het project wordt er
telefonsich contact gelegd om de laatste details
door te nemen, zodat alles op de dag zelf
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‘Hèt geheim van de familie Tortini‘ is een
feestelijke voorstelling. Denk hierbij aan een
jubileum, een afscheid van een collega of een
meester- en juffendag.
Voorafgaand is er contact met school om de
thematiek te bespreken en te kiezen wie er in het
zonnetje gezet wordt (aan wie de taart wordt
overhandigd). De acteurs verwerken dit in de
voorstelling. Naast de acteurs spelen de leerlingen
ook mee in het verhaal, waardoor dit een
interactieve voorstelling is voor jong en oud!

Het bijzondere aan de voorstelling is dat deze door
twee acteurs en met een heleboel maskers
gespeeld wordt, waardoor het lijkt alsof er een
grote cast achter zit, met veel verschillende
personages.

Het versterken van:
• Sociaal- emotionele
• Groepsprocessen
• Creatief denken
• Teambuiling
• Presenteren vanuit plezier

Uit te bouwen naar:
• Project vorm voor meerdere dagen.
• Bijscholing voor

groepsleerkrachten m.b.t
maskerspel

VAARDIGHEDEN

Projectomschrijving

‘Het geheim van familie Tortiniʻ

VOORSTELLING
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Dit project is beschikbaar in drie opties:

Optie A:
Voorstelling gevolgd door workshops maskerspel.
We starten het project met een
openingsvoorstelling door de acteurs van
Theatermakerij STORM. Daarna wordt er met de
leerlingen gewerkt door de docenten van TM-
STORM. De groepsleerkracht krijgt handvatten
uitgereikt, om na afloop met theateroefeningen
verder te werken met de groep.

Optie B:
Workshop ‘ensemblespel/scènes maken’ met
afsluitende voorstelling, waarbij alle klassen een
scène instuderen voor de voorstelling. De dag sluit
af met de voorstelling waarbij de leerlingen mee
spelen in het verhaal met de acteurs.

De mooiste optie is:
Optie C
Project over meerdere dagen, zodat de leerlingen
beide workshops aangeboden krijgen en er zowel
een begin als een eindvoorstelling is!

Projectomschrijving

‘Het geheim van familie Tortiniʻ
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1. Opzet van de dag Blz. 5
2. Tijdsplanning Blz. 6
3. Verhaal Blz. 7
4. Verloop project Blz. 8
5. Afspraken om de dag tot een succes te maken Blz. 9
6. Afspraken groepsleerkrachten Blz. 10
7. Maskers maken Blz. 11
8. Maken van de eetbare taart Blz. 14
9. Maken van de geknutselde taart Blz. 15
10. Geschiedenis van maskers Blz. 16
11. Theater/masker oefeningen Blz. 18
12. De scènes voor iedere klas Blz. 23

• Bijlage: Scène; Bestelling van de school Blz 31
• Bijlage: Maskers maken Blz. 34
• Bijlage: Taarten Blz. 36
• Bijlage: Etagere Blz. 37

HIERONDER VOLGT MEER INFORMATIE OVER:

INHOUDSOPGAVE
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VOORSTELLING GEVOLGD DOOR WORKSHOPS
MASKERSPEL
Deze bestaat uit:
• een optreden van de acteurs van

Theatermakerij STORM. In een
korte,boeiende voorstelling worden de
klassen enthousiast gemaakt voor het
project.

• Vervolgens heeft iedere klas een workshop
maskerspel. Hierin ervaren de leerlingen hoe
het is om op te treden voor groepsgenoten
en met een masker op te acteren.
De sociaalemotionele-,cognitieve- en
motorische ontwikkeling worden getraind.
De workshops zijn afgestemd op de
ontwikkeling van de leerlingen, zo krijgt
iedere groep een uitdagende workshop.

• Teambuilding: na schooltijd volgt het team
dezelfde workshop maskerspel. Zo kunnen zij
ook ervaren hoe het is om te acteren met
een masker op. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan hoe je verder kunt werken met
maskers in je eigen groep.

Projectomschrijving

OPZET VAN DE DAG

VOORBEELD TIJDSPLANNING

8:30 Aankomst Theatermakerij STORM
8:30 Opbouwen voorstelling.
9:30 Openingsvoorstelling(en)
10:15 Workshop
11:15 Workshop
12:15 Pauze
13:00 Workshop
14:00 Workshop

15:30 Workshop voor het team.
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Het project ‘Het geheim van de familie Tortini.’
wordt aangevuld met het educatiepakket. Hierin
ontvangt u:

• Informatie waarmee u zelf maskers kunt
maken.
• Speloefeningen om met theater en de maskers
aan de slag te gaan.

BEKĲK DE TRAILER OP YOUTUBE:

Projectomschrijving

EDUCATIE PAKKET

https://www.youtube.com/watch?v=YYNbib3pRNo
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Projectomschrijving

VERHAAL

HET VERHAAL

De taart kan uitgereikt worden aan een
speciale gast! Een smaakvolle voorstelling
over samenwerken, empathie en je fantasie
gebruiken.

Opa Tino is de snelste niet meer, na jarenlang
gewerkt te hebben in de bakkerij. Zijn
kleinkinderen nemen het familiebedrijf over.
Er volgt een bestelling van uw school: een
speciale taart! Een ‘vreemde vogel’ ligt op de
loer om het geheime familierecept te
bemachtigen.
De kinderen helpen mee om het verhaal en de
taart tot een goed einde te brengen. Uw
bestelling is klaar, maar of dit de juiste
bestelling is......

Thema’s die naar voren komen zijn:
ouderdom, verantwoordelijkheid krijgen als
kind en samenwerken tussen jong en oud. De
jongste generatie kan niet zonder de oudste
en de oudste generatie heeft je jeugd ook
nodig.
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Projectomschrijving

VERLOOP PROJECT

Bij meerdaagsproject is er een vervolg-
programma aan gekoppeld.

Aan het eind van dag één volgen de
groepsleerkrachten zelf ook de workshop
maskerspel, zodat zij ervaren hoe het is om
op de vloer aan te staan als een acteur met
de maskers. Dit is tegelijkertijd een mooie
teambuildingsactiviteit.

Theatermakerij STORM komt meerdere keren
op school. Bij de tweede workshop werkt
iedere klas /groep aan een scène. Iedere klas/
groep speelt de eigen scène mee in de
eindvoorstelling samen met de acteurs van
Theatermakerij STORM.

Het project wordt afgesloten met een lange
voorstelling, waarbij de acteurs van
Theatermakerij STORM het optreden doen,
ondersteund door alle klassen die meespelen
in het verhaal.

Voorafgaande aan de dag zal het rooster
gemaakt worden.

De dag zelf wordt geopend met een
voorstelling door van de acteurs va
`theatermakerij STORM.
Vervolgens krijgen alle klassen een workshop
maskerspel, waarbij ze de techniek van het
acteren krijgen aangereikt.

In het educatiepakket vindt u informatie over
het maken van maskers en het creeëren van
een speciale kook/knutseltaart.
De dag wordt afgesloten met het uitreiken van
de taart aan opa Tino of aan een speciale
gast.

DAGPROJECT MEERDAAGS PROJECT
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KUNT U ER ZORG VOOR DRAGEN DAT DE VOLGENDE ZAKEN GEREGELD ZIJN:

• Voor de openingsvoorstelling is er een speelvlak van 5 x 5 meter nodig.
• Voor de afsluitende voorstelling is een groot speelvlak noodzakelijk van minimaal 6 meter breed

en 5 meter diep. Daarnaast is er extra ruimte voor de kinderen en het publiek.
• De school is verantwoordelijk voor het opbouwen van de publieksopstelling.
• Bij aankomst van de medewerkers van Theatermakerij STORM is de voorstellingsruimte

beschikbaar en leeggeruimd en staat de publieksopstelling klaar. Of wordt deze als dit vooraf is
overlegd met de mederwerkers van Theatermakerij STORM in 15 minuten opgebouwd. Voor de
start van de workshops dient de publieksopstelling klaar te staan.

• TIP met betrekking tot de publiekopstelling: De kinderen kunnen op matten, banken, stoelen en
tafels zitten om zo over elkaar heen te kijken. Het is aan te raden dat de jongste groepen op de
banken zitten en de middenbouw op de matten vooraan.

• Geschikte voorstellingsruimte; een kleine gymzaal, gemeenschapsruimte of aula is ideaal. De
acteurs moeten goed verstaanbaar zijn. Hiervoor is een grote sporthal minder geschikt. Maakt u
wel gebruik van de sporthal dan wordt aangeraden een hoek af te bakenen voor de voorstelling en
het publiek dichtbij te plaatsen rondom het speelvlak.

• Benodigdheden:
- Een stroompunt nodig.
- Een tafel (ongeveer 120 cm lang). S.v.p. De tafel klaarzetten.

• De workshops vinden plaats in de grootste ruimtes van uw locatie. Meestal zijn dit de gymzaal,
speelzaal, aula, hal, BSO-ruimte en/of een aantal klaslokalen.
De tafels dienen voor aanvang van de workshop op de gang geplaatst te zijn.

• De klaslokalen zijn groot genoeg. Ideaal is 6 x 8 meter of groter, minimaal noodzakelijk is 4 x 5
meter.

• Bij aanvang van de dag wordt er kennis gemaakt met de persoon die met ons de voorstelling wil
openen. Tijdens de voorstelling wordt er een bestelling gedaan door iemand van school, meestal
de directeur. Bij de afsluiting is dit ook vaak degene die het dankwoord doet.
Wat gaat u spelen? Zie de bijlage scène: ‘Bestelling van de school’

• Cadeau? Als u een cadeau wilt geven, kunt u dit dan gieten in de vorm van een taart?
• Wij geven meerdere suggesties om een taart te knutselen en te bakken. Spreek met de klassen af

welke klas wat gaat maken.

AFSPRAKEN
om de dag tot een succes te maken
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• de materialen die nodig zijn voor het maken van de maskers/taart aanwezig zijn.
• de groepen met hun leerkrachten op de afgesproken tijd in het lokaal zijn, zodat er direct met de

workshop gestart kan worden.
• de leerkrachten op de hoogte zijn dat van hen een actieve rol is weggelegd om de dag tot een

succes te maken.

Bij aanvang van de workshop zal de STORM-docent met de groepsleerkracht overleggen over de
workshop. Wij vragen de de groepsleerkracht actief betrokken te blijven door:

- mee te denken
- aan te moedigen
- motiveren
Deze actieve houding heeft veel effect om de sfeer actief en gemoedelijk te houden.
De leerkracht kan zelf vaak ook meespelen als een karakter in de scène met de klas. Dit wordt
door de leerlingen atijd met veel enthousiasme ontvangen!

KUNT U ZORG DRAGEN DAT:

AFSPRAKEN
GROEPSLEERKRACHTEN

AANDACHTSPUNTEN

De bovenstaande afspraken zijn
belangrijk om de dag vlekkeloos te laten
verlopen. Lukt het niet alles voor elkaar
te krijgen? Overleg met STORM of er
hulp vanuit STORM mee kan komen.
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• Aluminiumfolie / jerrycan
• Stapel kranten (of wc papier)
• Behangerslplaksel of papier-

machélijm
• Ballonnen
• Elastiek
• Wit papier - dun printerpapier
• Scharen
• potloden
• Prikpen + mat
• Verf

MASKERS MAKEN

BENODIGDHEDEN

1. START

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.

MASKERS MAKEN

2. BEPLAKKEN

3. DETAILLERING
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MASKERS MAKEN

Markeer met potlood de volgende punten:
- Ogen. Zorg dat je grote ooggaten maakt.
- Mond
- De zijkant waar het elastiek doorheen kan lopen.
Prik met een prikpen de gaten open. Je kunt met een schaar de gaten vergroten.

4. GATEN MAKEN

5. DECORATIE

Schilder de maskers.
Je kunt ook haren voor een baard, snor of
hoofdhaar toevoegen.

Een makkelijke manier om de maskers vast te
maken is door losse elastiekjes aan ieder oor
te bevestigen. Het nadeel hiervan is dat de
maskers snel afvallen.
Haal een elastieke band door de gaten van
het masker op deze manier zit hij stevig en zal
veel minder snel afvallen.
Aan de achterkant knoop je het elstiek aan
elkaar en je masker is klaar! Je kunt het
elastiek ook vastlijmen met één seconde lijm.
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BAKKEN Gebruik het recept van een kwarktaart als
uitgangspunt. Deze kun je bedekken met rood fruit of
verse aardbeien. De lange vingers steken in dit geval
erg uit, wat minder mooi is. Je kunt de lange vingers
inkorten of andere koekjes gebruiken. Of :
- Maak en dubbele kwarktaart (twee smaken en
kleuren, (je kunt ook aardbeienkwark gebruiken)
stapel de lagen op elkaar en maak de taart af door
rondom met de lange vingers te verbinden.
- Slagroom gebruiken om op te vullen.
-Eventueel versieren met fruit, gekleurde hagelslag of
zure beertjes........

• Springvorm
• Mixer of garde
• Maatbeker
• Kwarktaart pakket
• 500 gram kwark
• 60 gram boter
• 250 ml slagroom
• 400 ml water
• Rood fruit / aardbeien
• Een pak lange vingers

CADEAUTAART

MAKEN VAN EETBARE
TAART

BENODIGDHEDEN VOOR ÉÉN TAART

Niet de hele klas hoeft mee te helpen met het maken van de taart. Je kunt leerlingen uit de
bovenbouw een groepje kinderen uit lagere klassen laten begeleiden. Of je maakt met één groep
meerdere taarten voor alle klassen. Of misschien toch meerdere taarten om het feest te kunnen
vieren.
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Als afsluiting van het project is er ruimte om
een afscheidscadeau te presenteren. Dit kunt
u verwerken in de vorm van een taart.
Maakt u dit als een cadeau?
Dan is het leuk als de taart aangesneden kan
worden en er aan de binnenkant een cadeau
verborgen zit.
Hoe groot en wat voor taart jullie maken, daar
kunt u zelf een draai aan geven. Hieronder wat
input voor inspiratie.

• Papier in verschillende kleuren en
diktes

• Scharen
• Lijm
• Stiften
• Potloden
• Gum
• Versiersels zoals: decoratie lint,

glitters, kraaltjes, etc.

CADEAUTAART

MAKEN VAN
GEKNUTSELDE TAART

MATERIAAL

KNUTSELTAART met lagen. Dit kan vierkant met (schoenen)dozen. Of rond van wc-papier of kokers.
Zie de bijlage taarten voor inspiratie foto’s. Een grote hoge taart is erg indrukwekkend en een
aanrader.

KNUTSELGEBAK Maak van verschillende gekleurde sponsen vrolijke gebakjes. Je kunt ieder gebakje
neerleggen in de vorm van een letter, zodat er een tekst geschreven kan worden. Je kunt de gebakjes
ook neerleggen in de vorm van een cijfer.
Een andere optie is om een voorbeeld mal te gebruiken (zie bijlage taarten). Deze kan je door
leeringen laten inkleuren. Als je meer tijd hebt kun je de mallen laten beplakken met glitters of
versiersels. Dit geeft een extra effect.
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De Commedia dell’arte komt uit Italië en was
vooral populair van de 16e tot de 18e eeuw. Er
werd geimproviseerd met vaste verhaallijnen, vol
grappen, intrieges en acrobatische capriolen.
Deze spelvorm stond haaks tegenover het theater
wat aan het hof werd gespeeld. Dit was het theater
voor het volk en werd gepresenteerd op
marktkramen. De acteurs speelden vaste karakters
waarbij de elite vaak belachelijk werd gemaakt.
Vrouwelijke karakters werden gespeeld door
mannen.

In de Italiaanse maskertraditie van Commedia
dell’arte hebben de maskers vaste karakters.
Je herkent de figuren aan de manier van spreken,
lopen en de houding die wordt aangenomen.

• Masker kan geluid maken en praten
• Neus en snorren zie je duidelijk

terugkomen in het masker.
• Dierlijke elementen.
• Er wordt gebruik gemaakt van adem

en klank.
• De beweging maakt het masker tot

leven.

COMMEDIA DELL'ARTE

GESCHIEDENIS MASKER

AANDACHTSPUNTEN

Maskers hebben een magische werking. Door een masker op te zetten kun je een andere kant van
jezelf laten zien en een andere identiteit aannemen. Van oudsher worden maskers gebruikt om
voorouders te eren (Mexico). Of ze hebben een meer spirituele betekenis om goden te verdrijven of
dierlijke krachten op te roepen. Tegenwoordig worden maskers gebruikt om anoniem te blijven. Denk
bijvoorbeeld aan het vieren van carnaval. Het kleinste masker is het masker van de clown, zijn neus.
Er is een groot scala aan mogelijkheden! Voor allen geldt; het masker komt alleen tot leven als je
lichaam in beweging komt!

Theatermakerij STORM maakt gebruik van verschillende soorten maskers.

INFORMATIE

GESCHIEDENIS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte
https://generatorv.wordpress.com/2014/11/03/introductie-het-masker-betekenis-%E2%80%A9en-%E2%80%A9geschiedenis-%E2%80%A9van-%E2%80%A9het-%E2%80%A9masker%E2%80%A9/
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Dit zijn maskers zonder een specifieke
gezichtsuitdrukking. Hierdoor wordt de fysieke
aanwezigheid van het lichaam meer benaderd
zonder een specifieke emoties.
Jacque le Coq heeft een fysieke theatermethodiek

ontwikkeld, waarbij de neutrale maskers werden
gebruikt om als acteur het abstracte te benaderen.

- Hoe kun je het verschil uiten tussen olie of water? -
In Parijs is er een aceursopleiding die volgens deze
methodiek werkt.

• Gesloten masker werken zonder
geluid.

• Gezichtsuitdrukkingen worden
weggelaten, waardoor het lichaam
moet worden ingezet om expressie
te geven.

NEUTRALE MASKERS

GESCHIEDENIS MASKERS

AANDACHTSPUNTEN

Deze maskers hebben verschillende
gezichtsuitdrukkingen. Ieder masker heeft
meerdere emoties. Door de lichaamstaal van de
acteur wordt een specifieke emotie belicht.
Het gaat om een gesloten maskers, waardoor deze
karakters niet kunnen praten en geen geluid
maken.

INFORMATIE

TRESTLE MASKERS

Dierlijke maksers: waarbij de bewegingen en
houdingen van het dier als uitgangspunt dienen.

Kleurrijke maskers uit verschillende culturen:
waarbij de nadruk van het spel ligt op de kleuren
en de vorm van het masker.

MEER MASKERS

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lecoq
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lecoq
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• Let op de snelheid van de
bewegingen van het dier

• Gebruik spierspanning
• Durf te tonen. Dat betekent: niet te

dicht op elkaar, maar ieder kind
zichtbaar in de ruimte.

• Becomplimenteer, zodat anderen
hierdoor gemotiveerd raken.

THEATER / MASKER
OEFENINGEN

AANDACHTSPUNTEN

Ga aan de slag. De workshop maskerspel is erg fysiek. We hebben een aantal speloefeningen die je
met de klas kunt behandelen. Je kunt dit het beste doen in de gymzaal of speelzaal want hier is volop
ruimte en kun werken de oefeningen/opdrachten het best.

Onder- en middenbouw

• De leerkracht kan helpen met suggesties te
geven door te vragen naar een dier dat
springt/ zwemt/ vliegt etc.

• Laat de dieren halverwege hun reis naar de
overkant even stilzitten om bijvoorbeeld te
eten. Zo is ook de houding goed zichtbaar.

• Hetzelfde dier weergeven, maar dan als het
beweegt als of het oud/pasgeboren/ongezien/
trots en krachtig is.

• Beginnen met lopen als het dier en verander
langzaam naar een mens.

VERDIEPING

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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• Het gaat om timing. Wat is het juiste
moment, zodat het net goed gaat.

• Jonge kinderen willen als A zijnde de
blokken niet laten stelen. Je kunt
coachen door hardop te vertellen
wat ze mogen spelen.

• Achtergrondmuziek helpt.

THEATER / MASKER
OEFENINGEN

AANDACHTSPUNTEN

Ga aan de slag. De workshop maskerspel is erg fysiek. We hebben een aantal speloefeningen die je
met de klas kunt behandelen. In de gymzaal of speelzaal werken de oefeningen het meest ideaal.

Alle leeftijden

• Als A een blok mist kijkt deze om zich heen.
B verstopt het blok en kijkt de andere kant op
en fluit alsof er niets aan de hand is. A kijkt het
publiek aan haalt de schouders op. Nu kun je
de oefening herhalen.

• Na 3 keer een blok gestolen te hebben mag A B
eindelijk betrappen. B kijkt geschrokken het
publiek aan en wordt daarna boos op zichzelf
(stampen en boze handgebaren).

VERDIEPING

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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• Kan het gewicht duidelijk worden
uitgebeeld?

• Kan de handeling minimaal 5
seconden duren, zodat we het goed
kunnen zien?

• Pas op dat je niet door de koffer
loopt.

• Leerlingen beginnnen met raden,
nadat de scène is afgelopen.

THEATER / MASKER
OEFENINGEN

AANDACHTSPUNTEN

Ga aan de slag. De workshop maskerspel is erg fysiek. We hebben een aantal speloefeningen die je
met de klas kunt behandelen. In de gymzaal of speelzaal werken de oefeningen het meest ideaal.

middenbouw

• Kunnen er voorwerpen uit de koffer gehaald
worden die er in werkelijkheid niet in passen?
Beeld uit dat je een ladder uit de koffer tilt.

• Maak groepjes van 4 personen, maak een scène
waarin de koffer binnen komt en er iets in/uit
de koffer gehaald wordt.

• Zorg dat alles op de juiste manier in de ruimte
wordt geplaatst. Onthoudt waar het voorwerp
en de koffer hebt geplaatst.

• Beeld de voorwerpen uit met hun juist
kenmerken: een vliegtuig is heel groot en
zwaar.

VERDIEPING

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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• Zorg voor een goede werksfeer
waarbij de leerllingen zich focussen
op de bewegingen.

SILLYWALKS

THEATER / MASKER
OEFENINGEN

AANDACHTSPUNTEN

Ga aan de slag. De workshop maskerspel is erg fysiek. We hebben een aantal speloefeningen die je
met de klas kunt behandelen. In de gymzaal of speelzaal werken de oefeningen het meest ideaal.

Midden- en bovenbouw

• Voeg muziek toe , werk met een tamboerijn,
bepaal het ritme, laat de leerlingen op de maat
van de muziek lopen.

• Voer de loopjes op langzamere en snellere
muziek uit en onderzoek samen welke muziek
waar bij past.

• Maak groepjes, geef ieder groepje een manier
van lopen en muziek. Maak een scène waarin
verschillende snelheden aan de loopjes
worden toegevoegd. Presenteer aan elkaar.

VERDIEPING

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET
ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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• Zorg voor een goed werksfeer
waarbij de leerlingen zich focussen
op de bewegingen.

ZEG HET MET JE.....

THEATER / MASKER
OEFENINGEN

AANDACHTSPUNTEN

Als je een eigen masker hebt gemaakt met de leerlingen kun je de volgende oefeningen doen.

Midden- en bovenbouw

• Kan de acteur reageren in bewegingen op de
reacties van de klas?

• Kan de acteur tevoorschijn komen? Wanneer je
ergens achter vandaan komt werkt dit het
beste.

• Twee maskers kunnen samen spelen en
moeten zo op elkaar reageren.

VERDIEPING

DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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SCENE BESCHRIJVING

• Op de volgende pagina’s staan de beschrijving van de scènes.
• Op het rooster kunt u zien welke scènes er in de voorstelling zitten.
• Print deze pagina en de scènebeschrijvingen uit, zodat het ioor iedere leekracht duidelijk is wwat

zij kunnen gaan doen.
• Je kunt al eerder aan de scène of aan de oefeningen werken .
• Je kunt hier ook de beschrijvingen van de ‘Theater/masker oefeningen’ voor gebruiken.

VERSPREIDEN:
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• Werk aan de timing. Zorg dat de
kinderen meteen stil zitten als de
muziek uit is.

• Spelintentie, kun je emoties
koppelen aan het stilzitten en
vliegen?

• Maak een choreografie hoe er
gevlogen wordt.

DE VLIEGENPLAAG

AANDACHTSPUNTEN

Om tijd te besparen hebben Luca en Leona een vrolijke kleurrijke kokshulp. Dit is de leerkracht van de
groep met een vieze tanden masker op. De kok gaat in het midden van de ruimte staan en roert in een
denkbeeldige pan.

De muziek start: er klinken zoemgeluiden. Een vlieg, en nog een, en nog een! De kok probeert alle
vliegen weg te jagen maar ze zijn te snel en te slim. In een dynamische scène bewegen de vliegen en
de kokshulp zich van de ene naar de andere kant van de bakkerij.

Scène beschrijving - Meestal groep 1/2

DE SCÈNE:

VERDIEPING

AANKLEDING

• Werk met minimalistische beelden.
• Laat de kinderen in het grijs en zwart komen.
• Je kunt met schmink werken om neuzen te

maken.
• Maak een hoofddeksel met de voelsprieten of

oren. Zorg ervoor dat deze stevig vast zitten!

• In deze workshop leren de kinderen timen op
muziek:
Muziek aan, dan bewegen de kinderen.
Muziek uit, staan de kinderen bewegingsloos
stil (zodat ze niet ontdekt worden).

• Kan de kok een theedoek gebruiken?
• In de klas kan gewerkt worden aan hoe het

dier snuffelt en zich kan verplaatsen.
• Kun je spelintenties toevoegen zoals : bang,

verbaasd,nieuwschierig etc.
• Vertel, wanneer de klas op/afgaat.

MUZIEK Flight of the bumblebee - Nikolai Rimsky

https://open.spotify.com/track/5ULv8SJUFjSIKyoqyaJ6Ja?si=8dRH0k7SRb20sOifsAMYUA
https://open.spotify.com/track/6ddWWAGUgZPBmi6Ezakha1?si=3I-soRWWTVmD7MoCsKA9EA
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• In deze workshop leren de kinderen timen op
muziek:
Muziek aan, dan bewegen de kinderen.
Muziek uit, staan de kinderen bewegingsloos
stil (zodat ze niet ontdekt worden).

• Kan de kok een theedoek gebruiken?
• In de klas kan gewerkt worden aan hoe het dier
snuffelt en zich verplaatst. Je kunt spelintenties
toevoegen: Bang, verbaasd, nieuwschierig etc.
• Vertel wanneer de klas op/afgaat.

• Werk aan timing. Zorg dat de
kinderen meteen stil zitten als de
muziek uit is.

• Spelintentie, koppel emoties aan
het stilzitten en vliegen.

• Maak een choreografie hoe er
gevlogen wordt.

DE MUIZENPLAAG

AANDACHTSPUNTEN

De keuken van familie Tortini is oud. Er zitten gaten en kieren waar muizen doorheen kunnen! Als Luca
en Leona even de keuken uit zijn, komt de hulpkok tevoorschijn (dit is de leerkracht van de groep met
een vieze tanden masker op). Deze begint taart te bakken, maar knoeit wat.
Er klinken piepgeluiden. Vier kleine muizen komen en peuzelen het eten open. De kok is als de dood
voor muizen! De muziek start en overal komen muizen vandaan!
Als de muziek stopt, loopt de kok dapper door de bakkerij op zoek naar de muizen om deze te vangen,
maar de muizen zitten helemaal stil. In een dynamische scène bewegen de muizen en de koks zich
van de ene naar de andere kant van de bakkerij.

Scène beschrijving - Meestal groep 2/3

DE SCÈNE:

VERDIEPING

AANKLEDING

• Werk met minimalistische beelden.
• Laat de kinderen in het grijs en zwart komen.
• Je kunt met schmink werken om neuzen te maken.
• Maak een hoofddeksel met de voelsprieten of

oren. Zorg ervoor dat deze stevig vast zitten!

MUZIEK A new deal - Michael Giacchino

https://open.spotify.com/track/6ddWWAGUgZPBmi6Ezakha1?si=3I-soRWWTVmD7MoCsKA9EA
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• In de klas kunnen maskers gemaakt worden.
Maak 3 groepen maskers.:
Vrolijk/actief, bedroefd/moe en boos.
• Maak b.v aan het masker een koskmuts.
• Beluister het baklied.
• Vertel wanneer de klas op/afgaat.

Niet genoeg maskers? Dan werken we met een aantal
STORM maskers. Werk met groepjes. De voorste
leerlingen van iedere groep heeft een masker op. De
handeling en spelintetntie wordt door de rest van
zijn groep die erachter staat (zonder masker)
hetzelfde uitgevoerd.

• Wees op tijd bij de workshop.
• Maak voorafgaand aan de workshop

maskers die je gebruikt tijdens de
workshop.

• Zorg dat de kinderen verdeeeld zijn
in drie gelijke groepen.

EMOTIE KNEDEN

AANDACHTSPUNTEN

Het baklied gaat aan. De kinderen worden in groepjes ingedeeld. Ze komen Leona en Luca helpen in
de bakkerij. Er moet ook zo veel gebeuren! Gelukkig zijn ze met veel. De maskers worden opgedaan en
ze gaan aan de slag met kneden, mixen, roeren, appels schillen etc.
Er wordt een choreografie gemaakt op de muziek.

Verder werken in de klas?
Oefen het uitbeelden van de handelingen die de koks doen. Bijvoorbeeld het kneden van deeg,
deegrollen, roeren of mixen van het beslag. In groepjes wordt er een één specifieke handeling
gewerkt. Hier worden spelintenties aan gekoppeld. De handeling is roeren; de emotie is verdrieting,
waardoor de bewegingen langzaam en slap zijn. Dit wordt met diverse spelintenties geprobeerd. Hoe
werk dit bij haast of trots?

Scène beschrijving - Meestal groep 4/5

TER VOORBEREIDING

AANKLEDING

Kostumering; blauwe effen kleuren.
Het is mooi als de groep een eenheid uitstraalt.
Hiervoor is het fijn effen shirts zonder logo’s te
dragen.
De bakkers dragen hetzelfde kostuum als Luca en
Leona. Witte koksmutsen.
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• Spreek af nij hoeveel seconden ieder groepje
start. De leerkracht kan dit aangeven.
• Ieder groepje maakt zijn entree en staat stil in
een tableau.
• Werk vanuit acrobatiek: Tafeltje. Dit kan tijdens
de gymles vooraf al geoefend worden.
• Voeg er toneelspelen aan toe. Speel
bijvoorbeeld alsof je foto’s maakt, een
handtekening vraagt of aan het voordringen bent.
• Vertel wanneer de klas op/afgaat.

• Werk aan timing. Zorg dat de
kinderen meteen stil zitten als de
muziek uit is.

• Herhaal de tableaus
• Herhaal de volgorde
• Oefen met zogenaamd Italiaans

praten, zodat dit toegevoegd kan
worden aan de scène.

DE TOERISTENBUS

AANDACHTSPUNTEN

Luca en Leona doen hun uiterste best om de taart op tijd af te krijgen. Ze worden gestoord door en
invasie van opdringerige toeristen. Zij willen de beroemde bakkerij goed zien. Ze klimmen acrobatisch
op elkaar om een glimp van de familie Tortini op te vangen.

Opbouw workshop. De muziek start:
- Opkomst bus : de eerlingen lopen in een rij twee aan twee achter de leerkracht aan, de armen
maken ronde bewegingen alsof het de wielen van de bus zijn. De leerkracht remt. De bus stopt.
In groepjes gaan de leerlingen naar binnen via de denkbeeldige deur links voor op het podium vanuit
de zaal gezien.

Scène beschrijving - Meestal groep 6/7

DE SCÈNE:

VERDIEPING

AANKLEDING

• Toeristenkleding, Over de top mag!
• Kettingen, fotocamera’s (liever knutselen),

zwemkleding handdoek parasol etc. Alles mag
mee in de bus!

MUZIEK Remy’s revenge - Michael Giacchino

https://www.youtube.com/watch?v=4oKxDRGZK70
spotify:track:50YV17TT7oRu7FxJOpBIsj
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• Dit alles uitgevoerd met een eigen
gemaakte masker op? Het is mooi als alle
maskers eenzelfde kleur aanhouden, zodat
het neutraal blijft. Zorg voor ruime ooggaten.
Neem de maskers mee tijdens de workshop.
• Werk vanuit acrobatiek: Tafeltje. Dit kan
tijdens de gymles vooraf al geoefend worden.
• Wat staat er allemaal in de keuken van de
bakkerij? Hoe kun je dit uitbeelden?
• Time alles op muziek. De leerkracht kan
helpen met het aangeven van de opkomst-
momenten, mocht dit lastig zijn.
• Het is mooi als de leerlingen zich
acrobatisch (rollend) naar hun plek in de
keuken verplaatsen.
• Sluit af als de tas van de leerkracht leeg is,
de groep maakt een buiging en gaat
acrobatisch af.
• Vertel wanneer de klas op/afgaat.

• Werk al eerder met de leerlingen
aan deze workshop, zodat zij
wennen aan abstract denken.

• Hoe kun je een idee helder
vormgeven met je lichaam?

• Bij ieder groepje een regisseur
aanwijzen helpt!

LEVENDE KEUKEN

AANDACHTSPUNTEN

Welkom in de bakkerij! Luca neemt het publiek mee naar de keuken. Er verschijnen leerlingen die
meteen in de houding van de keuken gaan zitten! De keuken wordt door de verbeelding
gecreëerd en live door de kinderen vorm gegeven. Hoe acrobatisch kun je het maken? Zo vormen
vier leerlingen samen het aanrecht of een koelkast die open kan.
Opkomst leerlingen: Muziek: Bach: Goldberg Variations: Variation 4

Het tweede gedeelte is, als Leona en de groepsleerkracht binnenkomen met een uitgebeelde tas
boodschappen. Deze moet uitgepakt worden. De kastjes gaan open en dicht net als bij de
koelkast.
Wat kunnen we allemaal verzinnen?
Opkomst leerkracht en Leona: Muziek Bach: Goldberg Variations: Variation 5

Scène beschrijving - Meestal groep 7/8

VERDIEPING

https://www.youtube.com/watch?v=4oKxDRGZK70
spotify:track:2ZoxOOB8a38KY5u8g03vfB
https://open.spotify.com/track/3eJDMhScKYJCrZu9jd1Gi3
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• Hoe kom je baldadig op? Time dit in de muziek.
• Welke handelingen kun je uitvoeren zonder
elkaar pijn te doen?
• Time alles op de muziek.
• Zorg voor een helder einde, zodat de leerlingen
applaus krijgen, een buiging maken en afgaan.
• Vooraf oefenen met schminken.
• Vertel, wanneer de klas op/afgaat

• Werk aan timing. Zorg dat de
kinderen meteen stil zitten als de
muziek uit is.

• Zorg dat je op tijd bij de workshop
bent.

ZEEROVERS - LASTIGE KLANTEN

AANDACHTSPUNTEN

Leona houdt niet van brutale en lastige klanten. Op de achtergrond kruipen vreemde gemene figuren
dichterbij. Het zijn de zeerovers. De leider ‘Pi Raat’ is de leerkracht of een acteur van STORM met ons
piratenmasker op. Een luidruchtig piraat. Pi Raat komt op via de deur. Ze hebben lang gevaren en
honger. Pi Raat jut zijn zeerovers op. Ze hebben honger. Pi Raat vraagt:
Pi Raat: Wat komen wij hier doen? Kinderen: Eten!
Pi Raat: Waarom willen wij eten? Kinderen: We hebben HONGER!
Allen: Honger, Honger, Honger
Pi Raat: Goed. En hoe vragen we dat als je honger hebt? Drie leerlingen steken de vinger op.
Leerling: Mogen wij alstublieft een beetje eten?
... Mevrouw? Leona geeft deeg, iedereen af.

Scène beschrijving - Extra middenbouw

DE SCÈNE:

VERDIEPING

AANKLEDING

• Maskers of oogkapjes. Gemeen en
gevaarlijk zien ze eruit.

• Zeerovers/piratenhoeden.
• Zwarte kleding met gaten.
• Schmink stoppelbaarden of tatoeages.

MUZIEK III. Presto - L’Estate (summer) Op. 8 No. 2 in
G minor

https://open.spotify.com/track/4svS2CvsWr8mOyhRGuLz27?si=ZeY-qGMSSWGQFE-EzQ0jMA
https://open.spotify.com/track/6ddWWAGUgZPBmi6Ezakha1?si=3I-soRWWTVmD7MoCsKA9EA
https://open.spotify.com/track/6ddWWAGUgZPBmi6Ezakha1?si=3I-soRWWTVmD7MoCsKA9EA
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• Maak een zeemeerminstaart.
Optioneel: Halve maskers maken, met
schubben en glitters voor de zeenimfen.
Lange haren kunnen er ook nog bij.

• Speltraining:
- Wisselaf tussen vriendelijke, ronde bewegingen
en tussen lachen richting het publiek.
- Gemene rechte gebaren voor het stelen van de
spullen.

• Vooraf kan al geoefend worden met
de emoties en bewegingen.

• Wat kun je stelen uit de bakkerij
(alles uitbeelden).

• Masker maken. Zorg dat ze droog
zijn en neem ze mee tijdens de
workshop.

ZEENIMFEN - LASTIGE KLANTEN

AANDACHTSPUNTEN

Leona houdt niet van brutale en lastige klanten. De leerkracht komt zitten op de kruk rechtsvoor.
Twee leerlingen doen bij hem /haar een zeemeerminnenstaart om. De leerkracht geeft een teken aan
de nimfen. Door de deur komen zijn gemene nimfen. Vriendelijk begroeten zij Leona die aan het
bakken is. Leona wordt wat angstig. De nimfen en de zeemeermin lachen lief naar het publiek. Als
Leona zich omdraait stelen de nimfen! Ze verstoppen al hun buit bij de zeemeermin. Als Leona kijkt,
lachen zij vriendelijk. Het lijkt alsof er niets aan de hand is. Leona wordt steeds banger. De scène
eindigt zodra alles gestolen is. De zeemeermin geeft een teken, waarop de nimfen buigen en
vriendelijk af gaan. De zeemeermin blijft alleen over en probeert op te staan, maar valt. Alle gestolen
spullen vallen op de grond. De leerkracht rent snel af! Leona raapt de spullen op.

Scène beschrijving -
Extra miden- of bovenbouw

DE SCÈNE:

VERDIEPING

AANKLEDING

• Zeemeerminstaart voor de leerkracht.
• Alle speleres kleding in blauw of zeegroen.

Glitters en pailletten gewenst.

MUZIEK An uncertain present - Lorne Balfe

https://open.spotify.com/track/0ncBlNt2rOuHAhx2aio4lb?si=OncVas_wRzaM0jdb_3p9Dg
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BIJLAGE:
Scène - Bestelling van de school.

Scène 10 Ophalen bestelling

Directeur komt op door de deur en drukt op de bel. Leona en Luca kijken naar de directeur. Dit
duurt even. Directeur kijkt wachtend om zich heen. Drukt nogmaals op de bel. Leona en Luca
smoezen. Leona duwt Luca door de deur. Luca gaat achter de toonbank staan.

Luca: “Welkom in de winkel van familie Tortini Molto bene De Beste!”

Directeur: Ik kom de bestelling ophalen van… Noemt de naam van de school

Luca pakt het briefje en leest voor

Luca: Noemt de naam van de school, naam van de leerkracht en een slechte eigenschap.
Leona!

Leona: Ja!

Luca: De bestelling van basisschool de (herhaal de naam van de school).

Leona: Yes, ik zoek hem op.

Muziek: “bak die taart” Iedereen zingt mee.

Directeur geeft antwoord. Degene voor wie de taart bedoeld is wordt erbij gehaald.

Luca: Ow, zo!

Leona: Ah. Hij is hier, maar hij is heel zwaar.

Luca: Kan iemand Leona helpen?

Opkomst van de kinderen met het cadeau (is er geen cadeau gemaakt? Dan haalt Leona de
denkbeeldige taart op uit de oven). Leona en de kinderen op met het cadeau.
Praatje directeur en cadeau wordt overhandigd.

Applaus, ook voor de acteurs. Einde

EINDSCENE - LANGE VOORSTELLING
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BIJLAGE:
Scène - Bestelling van de school.
DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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BIJLAGE:
Scène - Bestelling van de school.
DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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BIJLAGE MASKER
DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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BIJLAGE MASKER
DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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BIJLAGE TAARTEN
DEZE INFORMATIE ONTVANGT U NA HET ACCORDEREN VAN DE OFFERTE.
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BIJLAGE ETAGERE

Je start met het grote kartonnen bordje. Hier
bevestig je met lijm het bekertje op. Het bekertje
moet op zijn kop erop gezet worden. Zodat je het
brede gedeelte beneden hebt en het smalle
gedeelte boven. Neem stevige lijm, anders is de kans
groot dat het te snel los laat.

Daarna neem je het kleine bordje en dit plak je op
de bovenkant van het bekertje vast. Om alles wat
stevigheid te geven en om de etagère vast te houden
steek je er een houten stokje doorheen. Daarna kun
je de etagère verven en versieren. Dit kan met leuke
glitters en stickertjes.


