
Een mee-doe-luister-voorstelling van Daan Draait 

LIEVE LIEVEN  
Lieve Lieven is een feestelijke 
mee-doe-voorstelling voor kinderen 
en hun ouders van theatermaker 
Daniel van den Broeke. Heb je je wel 
eens afgevraagd wat er zou 
gebeuren als een boek echt tot leven 
zou komen? Wat voor avontuur zou 
je meemaken als je in het verhaal zou 
kunnen stappen en zelf de held 
wordt uit het boek? Probeer het eens. 
Met behulp van onzichtbare Fantasy 
Reality helms en speciale 
koptelefoons brengt Lieve Lieven je 
naar werelden die je niet voor 
mogelijk had gehouden. Open het 
boek, stap in de fantasie en beleef 
het leesavontuur waarin iedereen zelf 
de hoofdrolspeler is. 

Kinderen beleven en spelen samen, 
met behulp van de silent disco 
techniek, een verhaal over 
vriendschap en een reis door de taal. 
Voor 30 minuten zijn de kinderen de 
hoofdpersoon en worden ze 
opgeslokt in een avontuur waar zij 
zelf aan meedoen. Lieve Lieven 
speelde eerder op scholen en 
bibliotheken in de bollenstreek.  

 

 
   

 
 
 
Quotes: 
Jongen, groep 4: “In die 
spaceshuttle was echt een beetje 
spannend” 
 
Meisje groep 6: “wow die 
onzichtbare helm mag ik mee naar 
huis nemen!” 
 
Bibliothecaris: “Wat een wonderlijk 
effect heeft deze techniek op een 
groep kinderen.” 
 
Leerkracht groep 5: “Kunnen de 
kinderen niet de hele dag zo’n 
hoofdtelefoon op? Ze zijn allemaal 
geboeid!” 
 

 
Aanvullende informatie: 
Vakgebieden: literatuureducatie, 
kunstzinnige oriëntatie, 
taalbeschouwing, sociale 
vaardigheden. 
 
Kerndoel: De leerlingen krijgen 
plezier in het lezen en schrijven van 
voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten. 
 
Doelgroep: kinderen tussen de 5 en 
10 jaar en hun voorlezers. 
 
Thema: Vriendschap 
(Kinderboekenweek 2018). 
 
Tijdsomvang: één voorstelling duurt 
30 minuten. 
 
Frequentie: Max 4 x per dag voor 35 
kinderen per show. 
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Bekijk de video trailer (2 min) : 
https://youtu.be/y5zVP1YeD64  
(niet voor openbare publicatie) 
 
Beluister de audio opname (30 min) :  
https://drive.google.com/file/d/1UBkG
1fe6HqEsd8lbZyIOPEubiFGouOUe/vie
w?usp=sharing 
(niet voor openbare publicatie) 
 

Over Daan Draait: 
 
"Mijn naam is Daniel van den Broeke en 
ik ben theatermaker/kunstenaar 
gevestigd in Rotterdam. In 2002 ben ik 
afgestudeerd in Utrecht aan de 
toneelschool en sindsdien altijd als 
zelfstandig theatermaker bezig 
geweest. De laatste jaren specialiseer 
ik me steeds meer in stukken die 
gericht zijn op educatie. Ik maakte 
bijvoorbeeld voor volwassenen een 
stuk over psychologische 
afweermechanismen en voor kinderen 
heb ik deze zomer een voorstelling 
gemaakt over wat echt en nep is. 
Steeds vaker weten universiteiten en 
scholen me te vinden om projecten te 
ontwikkelen. Zoals bij DIT project 
waarin we een onderzoeksrapport 
vertaalden in een stuk voor middelbare 
scholieren. Ik geloof heel sterk in 
interactief theater als middel om 
kennis over te brengen door veel 
zintuigen tegelijk aan te spreken en het 
verbeeldingsvermogen van de 
toeschouwer in gang te zetten. 
Draadloze hoofdtelefoons zijn daarbij 
een onmisbaar element voor me 
geworden." 

 
 

   
 YOUTUBE VIDEO 

 
 
 
CONTACT 
 
Voor meer informatie over de 
voorstelling en prijzen kunt u mij 
mailen: 
info@daandraait.nl 
Of me bellen op nummer 0624273647 
 
Op mijn website is meer over mijn 
projecten te vinden:  
www.daandraait.nl 
 
 
 
Schriftelijke reacties van de 
schooldirecteuren: 
 
Directeur 1: “Zowel kinderen als 
leerkrachten vonden het 
fantastisch!!” 
 
Directeur2: “ik hoorde van alle 
kanten dat de Silent Disco een 
doorslaand succes was! Louter 
enthousiaste reacties!” 
 
Directeur 3: “Het was erg leuk! De 
kinderen en de leerkrachten waren 
heel enthousiast. Een succes dus.” 
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