Lesbrief bij de voorstelling

Mannetje Piet

Poppentheater Trollemor
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Poppentheater Trollemor bestaat uit Magda Pontier (poppenspeelster en maker
van de poppen) en Johannes ten Have (muzikant en liedjesschrijver)
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Poppentheater Trollemor maakt kleinschalig poppentheater met liedjes.
Onze poppen spelen de situaties uit en de liedjes ondersteunen daarbij.
De poppen hebben geen “stemmetjes”.
Het taalgebruik is eenvoudig.
Het tempo van spelen is rustig.
Omdat er met livemuziek (accordeon) gespeeld wordt en omdat er geen vaste
teksten zijn, kan poppentheater Trollemor gemakkelijk reageren op de kinderen.
Dat is ook uitdrukkelijk onze bedoeling.
Wij zijn blij met de uitingen van de kinderen, zolang ze met het spel te maken
hebben.
Wat absoluut storend is voor het spel is toiletgang van de kinderen tijdens de
voorstelling.
Vertel aan de kinderen dat ze tijdens de voorstelling echt NIET naar de wc
kunnen.
Laat de kinderen dus van te voren naar de wc gaan.
De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten. Zolang kan een kind normaal
gesproken wel zijn/haar plas op houden!
Instrueer begeleidende ouders hier ook over.

Het thema van de voorstelling Mannetje Piet is:
Op reis gaan / met vakantie gaan / ergens naar toe gaan
Mannetje Piet gaat naar verschillende bestemmingen en de kinderen gaan
mee daar naar toe:
1. Naar zee
2. Naar de boerderij
3. Naar het feest

Houd een kringgesprek over op reis gaan.
Wie gaat er wel eens op reis?
En waar ga je dan naar toe?
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Bijvoorbeeld
 naar oma en opa
 naar een vakantiehuisje
En hoe ga je daar naar toe?
 Met de auto
 Op de fiets
 Met de trein, de boot, het vliegtuig
Vraag:
Als je met mamma naar de supermarkt gaat, is dat ook op reis?

Geef kinderen (kleine groepjes) een opdracht in de poppenhoek:
De pop gaat op reis.
Wat moet hij allemaal mee hebben?
Waar gaat hij heen. Speel het spel samen in het groepje
Geef kinderen (kleine groepjes) een opdracht in de bouw of tekenhoek:
Teken of bouw (van blokken of dozen) het vervoermiddel waarmee je op reis
gaat. Laat het rijden en vergeet niet er geluid bij te maken.
Geef kinderen (kleine groepjes) de opdracht in de dramahoek:
Al je op reis gaat weet je soms de weg niet.
Hé daar is een politieagent. Misschien kan die ons wel helpen. Ga hem de weg
maar vragen.

Samen luisteren naar de liedjes
Beluister samen met de kinderen de liedjes één voor één. Waar gaan ze over?
Die liedjes vertellen al wat over de voorstelling Mannetje Piet.
Heel veel van wat je in die liedjes hoort zal je straks tijdens de voorstelling in het
echt zien.
Dus:
Mannetje Piet, kijk zó ziet hij er uit. (voorplaat)
Koosje Kakel
De drie Eendjes

Mannetje Piet
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Mannetje Piet gaat uit logeren,
Mannetje Piet die gaat op reis
Pietje, Pietje, Ritselree,
die gaat naar de grote zee
Kom op jongens wij gaan mee
Holleke dolleke ritselree
Mannetje Piet gaat uit logeren,
Mannetje Piet die gaat op reis
Pietje, Pietje, Ritselrij,
die gaat naar de boerderij
Kom op jongens wij gaan mee
Holleke dolleke ritselree
Mannetje Piet gaat uit logeren,
Mannetje Piet die gaat op reis
Pietje, Pietje, Ritselreest,
die gaat naar het klassefeest
Kom op jongens wij gaan mee
Holleke dolleke ritselree
Zwemmen
Zwemmen, zwemmen, zwemmen,
Je arm, je rug , je been
Eerst is het wat koud,
Maar daar ben je zo door heen
En zijn je haren nog niet nat
Doe dan je hoofd eronder.
Van 1, 2, 3 en blub, blub, blub….
Dan ben je kopje onder (laatste 2 regels 2 keer)
Koosje Kakel
Koosje Kakel, uit den Brakel
Koosje Kakel, wat een kip!
Gister kocht ze rode laarsjes
Nu is ze vreselijk hip
Weet je hoe ze nu zal heten
Koos de gelaarsde kip!
Tokkkkkkkkk!

In de polder
In de polder staat een boerderij
En daar hoort beslist een waakhond bij
Woef waf woef waf woef waf waf
En daar hoort een waakhond bij
Verder wonen daar een koe, een varken, een kip, een poes en een schaap
Drie kleine eendjes
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Drie kleine eendjes
zijn al bijna thuis
Ze gingen heel erg vroeg naar school
en gaan nu weer naar huis
Ze leerden over bomen
en gras en groen en blad
En ook over de sloten
Met water, dat is nat
Drie kleine eendjes
zijn al bijna thuis
Ze gingen heel erg vroeg naar school
en gaan nu weer naar huis
Ze leerden over dieren
De spin, de mug, de pad
En ook over de vlinders,
Ze weten nu heel wat!

Mannetje Piet gaat naar verschillende bestemmingen, de zee, de boerderij en het
feest.
Van al deze plekken is natuurlijk een uitgebreid project te maken.
Wil u het “klein” houden, dan kunt u de kinderen laten vertellen met woorden of
via een tekening wat ze allemaal in de zee tegen komen.
En zo ook voor de boerderij en het feest.

Klasse gesprekje over marionetten
De poppen / figuren / dieren zitten allemaal aan touwtjes. Dat noem je
marionetten. Een heel beroemde marionet is bijvoorbeeld Pinocchio.
Zó kunnen ze zich bewegen.
Dat doet Magda, de poppenspeelster.
Het zijn heel dunne touwtjes die je bijna niet kan zien.
En…. Ze raken heel gemakkelijk in de war.

Dus kijk maar goed met je ogen en niet met je handen, want dan zouden de
touwtjes wel eens in de war kunnen raken.
En, soms komen de poppen dichtbij.
Maar, …. als je dat eng vindt dan doen ze dat niet.
Ze komen alleen als jij het wilt!

Geniet van de voorbereidingen en doe die zo uitgebreid of beperkt als bij uw
manier van werken (en tijd) past.
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Wij beloven u een interactieve ontspannen voorstelling.
Zeker voor kinderen die nog geen of niet veel “theaterervaring” hebben een
mooie opstapper om hun er van te over tuigen:
Theater, dat moet je MEEMAKEN!
Nijkerk, september 2011

