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Inleiding

Beste leerkracht,
U gaat met uw leerlingen naar de voorstelling Wi Wa Wit van Rauher Engel.
Wij bieden u dit lesmateriaal aan om de voorstelling met de leerlingen voor te bereiden
en te verwerken.
Het lesmateriaal is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Deze leerlingen lopen
in leeftijd erg uiteen en zij beschikken daardoor over verschillende vaardigheden. Dat
hangt mede af van hun ervaring op het gebied van beweging en dans. Om de lessen voor
iedereen geschikt en spannend te maken zijn er oefeningen voor verschillende niveaus
opgenomen in het lesmateriaal. Wij adviseren bij bepaalde oefeningen een
leeftijdscategorie. U kent uw groep het beste dus u kunt uiteraard zelf de keuze maken.
Wij verzoeken u voorafgaand aan de voorstelling 1. Theaterbezoekvoorbereiding op het
kijken naar een dansvoorstelling in het theater of in de gymzaal, met de kinderen te
doen.
Het is ook prettig dat kinderen bezig zijn geweest met het thema winter voordat ze naar
de voorstelling komen kijken. Les 1 bij 2. Winter & Kou zijn een goede voorbereiding op
de voorstelling. Les 2 kunt u eventueel vóór de voorstelling doen, als introductie op dans.
Over het algemeen zijn kinderen na de voorstelling erg gemotiveerd om te dansen. De
dansopdrachten kunt u dus ook heel goed na de voorstelling doen.
Wij wensen u veel plezier met het beleven van de voorstelling en het dansen met uw
leerlingen.
Rauher Engel en Jess in Uitvoering.
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1.

ACHTERGRONDINFORMATIE (vóór de voorstelling)

Over Rauher Engel
Rauher Engel is een Rotterdams danstheatergezelschap, opgericht in 2006. De drijvende
kracht achter Rauher Engel is artistiek leider en choreograaf Dagmar Chittka.
Dagmar is afgestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie en is in haar studietijd al
begonnen met choreograferen. In 1993 won zij de Corrie Hartong Prijs met het stuk “Es
tanzt das ZNS”. Van 1997 tot 2006 was zij een van de twee artistiek leiders van
danstheater Lieber Gorilla. Eerder voltooide zij de studie muziek tot muziekpedagoog aan
de Gesamthochschule Kassel (D).
Het werk van Rauher Engel is een grillige mix van beweging, dans, theater en acrobatiek.
De fysieke intensiteit, lyrische beelden en absurde elementen geven Dagmars
voorstellingen een geheel eigen karakter; verfrissend en eigenzinnig, en altijd
nieuwsgierig naar de wereld om haar heen.
Met Rauher Engel maakte Dagmar al diverse voorstellingen zowel voor volwassenen als
kinderen, waar zij ook zelf in meedanst. De eerdere jeugdvoorstellingen ‘Oost West Thuis
Best’ en ‘Hoe mol op een doodgewone dag wordt verrast door Minne Minstreel’ worden
nog steeds op basisscholen en in theaters gespeeld.

Achtergrondinformatie bij de voorstelling Wi Wa Wit
Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht. Even zie je geen hand meer voor ogen. Bedekt
met een laag sneeuw ziet de wereld er heel anders uit. Alles is WIT en helemaal stil...
WIE of WAT ligt verborgen onder die witte deken? Kijk, voel en luister mee: we laten ons
vallen in de zachte sneeuw, glijden over het harde ijs, bibberen van de kou en krijgen
het warm in ons holletje.
WI WA WIT is een zintuiglijke dansvoorstelling over de winter en al zijn verschillende
kanten. Door middel van dans, spel, live muziek en vormgeving nemen de twee spelers
het publiek mee op een ontdekkingsreis. De kinderen worden verleid om samen te
kijken, te luisteren en mee te voelen. Iedere voorstelling eindigt met een nagesprek en
ten slotte leren de kinderen voor ze naar huis gaan nog een dans.
Wat je voelt maakt de voorstelling zichtbaar en wat je ziet maakt de voorstelling
voelbaar. Hoe ziet bijvoorbeeld kou eruit? Wat is haar tempo, ritme, haar klank, haar
textuur, haar beweging? Zo ontstaat een dans van kou.
We willen met deze voorstelling de kinderen prikkelen om hun zintuigen open te stellen
voor alle ervaringen, zo blijkt het ondoordringbare pak sneeuw zacht te zijn als je erin
ploft. Het beleven van de materialen, de textuur en de vorm ervan, spelen daarbij een
essentiële rol.
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2.

THEATERBEZOEK (vóór de voorstelling)

Hieronder volgen een aantal vragen voor een kringgesprek ter
voorbereiding op het bezoeken van de voorstelling:
•
•
•
•
•
•
•

Weet jij wat een theater is?
Ben jij al eens in een theater geweest?
Heb je wel eens een dansvoorstelling gezien?
Wat deden de dansers? En praatten zij daarbij?
Hoe kun je het verschil zien tussen de ruimte voor het publiek en de ruimte voor de
dansers?
In een theater mag je niet eten of drinken en niet door de voorstelling heen praten.
Waarom zou dat zijn?
Plassen moet je vóór of na de voorstelling doen. Weet je waarom je niet tijdens de
voorstelling gaat plassen?

Bij een voorstelling in de gymzaal kunnen deze vragen nog uitgebreid worden
met:
•
•

•

3.

Heb je wel eens een theater- of dansvoorstelling gezien op een andere plek dan in het
theater?
Deze voorstelling wordt gespeeld in de gymzaal. Wat zijn de overeenkomsten?
(de matten en banken waar de kinderen zitten zijn de tribune en het speelvlak waar
het decor staat en waar gespeeld en gedanst wordt is het toneel)
Denk je dat dezelfde regels gelden in de gymzaal? Waarom wel/niet?

WINTER & KOU (vóór en na de voorstelling)

Les 1 Wintertekening
Voordat de leerlingen naar de voorstelling gaan, komen ze door deze opdrachten
helemaal in de sfeer van de winter. Ze praten samen over wat ze in de winter aan de
oppervlakte zien. Weten ze ook hoe deze elementen voelen? Kunnen ze dat uitdrukken in
materialen? Wat zit er onder de sneeuw en het ijs en welke verrassingen biedt dat als het
lente wordt?

Opdracht 1 Kringgesprek
Doelgroep: 1-4
Doel: uitwisselen wat er in de winter te zien is en fantaseren wat onder de sneeuw is.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: cd-speler, muziekfragment 3: Het wordt dag.
Voorbereiding: cd-speler klaarzetten
Groepsvorm: kring
Als de leerlingen in de klas komen en in de kring gaan zitten, kunt u eventueel
muziekfragment 3 aanzetten.

Rauher Engel

- 6-

www.rauherengel.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft al eens sneeuw of ijs gezien?
Wat vond je ervan?
Hoe zag het eruit? (glinsterende sneeuw, glimmend ijs, alles spierwit en
licht)
Wat zag je in het landschap: in je tuin, in de straat, op het balkon, de vijver, de
gracht?
Hoe zagen de huizen, de bomen, het gras, de straten en andere dingen eruit?
Heb je de sneeuw of het ijs ook gevoeld? Hoe voelde dat aan? Had je ook gedacht dat
het zo voelde?
Wat zat er onder de sneeuw of het ijs? Kon je daar nog iets van zien? Wat zou er
kunnen zitten?
En waar zijn de dieren in de winter?
Welke verrassingen zie je onder het sneeuwlandschap vandaan komen als het lente
wordt? (denk aan bloemen die in de lente komen, dieren die geboren worden).
Wat zou er nog meer onder de sneeuw kunnen zitten? (het hoeft niet echt zo te zijn)

Opdracht 2 Boven en onder de sneeuw
Doelgroep: 1-2
Doel: inzicht krijgen in wat door de sneeuw bedekt wordt en wat zichtbaar is.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: wit laken, aantal voorwerpen (bijv. speelgoedauto, bal, blokken)
Voorbereiding: u legt voorwerpen onder een laken.
Groepsvorm: kring
Als het sneeuwt is alles wit. De auto’s zie je bijna niet meer, alleen hun vormen zijn
zichtbaar. Misschien zie je alleen de zijkanten, maar bovenop ligt sneeuw. Je ziet ook het
verschil niet meer tussen de stoep en de straat. Met deze oefening ontdekken leerlingen
welke vormen zichtbaar zijn als het sneeuwt.
U legt een voorwerp in de kring met daaroverheen een witte doek of een laken. De
leerlingen raden wat er onder het doek zit door ernaar te kijken en door aan het
voorwerp door het doek heen te voelen. Weten ze door te voelen wat er onder het doek
ligt? Vervolgens haalt u het doek weg.

Opdracht 3 Wintertekening maken
Doelgroep: 1-4
Doel: verbeelden van wat onder en boven de sneeuw te zien is in een tekening.
Tijd: 45 minuten
Benodigdheden: stevig papier/karton, wit wascokrijt, andere kleuren wascokrijt, plastic,
glitters, zilverpapier, folie met goud- en zilverkant, wit vulmateriaal, watten,
snoeppapiertjes etc.
Voorbereiding: alle benodigdheden klaarleggen, tafels en stoelen in lokaal leeg, elk kind
een stuk papier om op te werken.
Groepsvorm: individueel aan eigen tafel
Voordat de leerlingen beginnen met tekenen trekken zij op 1/3 deel van de onderkant
van het vel een streep.
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De leerlingen tekenen op gekleurd en stevig papier individueel een
winterlandschap. Een huis, een boom, een auto, een slee, de tuin
enzovoorts. Hoe ziet de boom eruit met al het sneeuw op de takken? Hoe
ziet de lucht eruit? Deze dingen tekenen zij boven de streep.
Kun je ook laten zien wat onder de sneeuw of het ijs zit, bijvoorbeeld dieren in hun
holletjes of bloembollen? Het mag ook iets zijn wat je zelf verzint, een grappige
verrassing onder het winterlandschap.
Leerlingen kunnen hun tekening versieren met materialen. Kijk eens of je materiaal kunt
vinden dat past bij hoe sneeuw of ijs voelt. U kunt spulletjes verzamelen om sneeuw mee
te maken of ijs, zoals watten, glanzende snoeppapiertjes of zilveren glitters.
Als de tekeningen klaar zijn geeft u ze allemaal een plek in de klas. U bekijkt samen de
tekeningen van alle kinderen. U vraagt hen om aan te wijzen wat zij mooi vinden aan de
tekening en zien ze ook dingen onder de sneeuw of het ijs?

Les 2 Dans van kou
Opdracht 1 Opwarmen
Doelgroep: 1-4
Doel: opwarmen van alle lichaamsdelen en bewegingen onderzoeken die met kou te
maken hebben.
Tijd: 15 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 7: IJsprinses en Slot [0:002:57]
Voorbereiding: speellokaal reserveren en cd-speler klaarzetten.
Groepsvorm: kring (groep 1-2) of dansopstelling (groep 3-4)
De leerlingen staan in een kring, een eindje uit elkaar (armlengte). Voor groep 3-4 kan
een dansopstelling goed werken. Dit kan alleen in een gymzaal of speellokaal. U staat
voor de groep. De leerlingen staan opgesteld in een paar rijen achter elkaar, zó dat zij
tussen de kinderen voor hen door naar u kunnen kijken.
De kinderen kunnen op hun plek licht op en neer bewegen (wiegen van links naar rechts
of bouncen, licht door de knieën gaan). U benoemt een handeling of activiteit die past bij
de winter en kou en u beeldt dit uit. De kinderen doen u na.
U kunt de muziek als uitgangspunt nemen.
Als het winter is heb je het koud buiten. Je vingers bibberen. De leerlingen laten de
volgende lichaamsdelen rillen en bibberen:
−

Vingers

−

Handen

−

Onderarmen

−

Ellebogen

−

Bovenarmen
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−

Schouders

−

Benen

−

Billen

−

Knieën

−

Voeten

−

Het hele lichaam

Na een aantal bewegingen te hebben gemaakt maakt u de volgende bewegingen heel
groot of juist heel klein. De leerlingen doen u na.
Om het warm te krijgen wrijf je je handen tegen elkaar en blaast erin. De leerlingen
wrijven de volgende lichaamsdelen daarna ook warm:
−

Hoofd

−

Hals en nek

−

Gezicht

−

Ellebogen

−

Bovenarmen

−

Schouders

−

Bovenlijf

−

Heupen

−

Buik

−

Billen

−

Bovenbenen

−

Knieën

−

Onderbenen

−

Voeten

−

Tenen

−

De rug warm wrijven bij het kind naast je

Na een aantal bewegingen te hebben gemaakt maakt u de volgende bewegingen heel
snel of juist heel langzaam.
Zonder dikke jas kun je niet naar buiten, dat is te koud en misschien bevries je wel. De
leerlingen trekken, in hun fantasie, de volgende kledingstukken aan:
(elke activiteit bestaat uit meerdere bewegingen)
-

Doen alsof ze een dikke jas aandoen (de jas vastpakken, één arm intrekken, arm
in de mouw steken, de volgende arm)

-

Doen alsof ze een muts opzetten (de muts vastpakken, naar het hoofd brengen en
over het hoofd trekken)
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-

Doen alsof ze een das omdoen (de das vastpakken, achter de nek
brengen en omslaan)

-

Doen alsof ze wanten aandoen (één want vastpakken, de andere
hand uitstrekken, de hand in de want steken)

Wat héél leuk is in de sneeuw en op het ijs, is samen allerlei spelletjes doen zoals
schaatsen. De leerlingen beelden de volgende activiteiten uit:
(elke activiteit bestaat uit meerdere bewegingen)
-

Schaatsen (de rug iets buigen, de armen op de rug leggen, één been schuin naar
achteren uitstrekken en terug op de plaats en het andere been)

-

Sleeën

-

Sneeuwbal gooien

-

Door de sneeuw lopen

-

Stampen van de voeten om sneeuw eraf te krijgen

Zelf iets verzinnen
− Wie van de kinderen weet nog iets wat je in de winter doet?

Opdracht 2 Dans van kou maken
Doelgroep: 1-4
Doel: een dans maken met drie verschillende bewegingen.
Tijd: 15 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 5: Sneeuwmannen [0:00-1:14]
Voorbereiding: speellokaal reserveren en cd-speler klaarzetten.
Groepsvorm: kring of dansopstelling
U selecteert drie bewegingen uit de lijst van de vorige oefening in les 2: opwarmen. U
kiest bewegingen die met verschillende lichaamsdelen worden gemaakt. Bijvoorbeeld: de
handen warm wrijven, rillen van de billen en sneeuw van de voeten stampen.
U doet deze bewegingen in de kring voor en de leerlingen doen u na.
Voor groep 3-4 kan een dansopstelling goed werken. Dit kan alleen in een gymzaal of
speellokaal. U staat voor de groep. De leerlingen staan opgesteld in een paar rijen achter
elkaar, zó dat zij tussen de kinderen voor hen door naar u kunnen kijken.
U daagt de kinderen uit om de beweging die is voorgedaan groter/kleiner te maken of
langzamer/sneller te doen. Eenzelfde beweging kan ook vaker achter elkaar worden
gemaakt.
U oefent deze bewegingen met de kinderen in de kring. Deze bewegingen vormen een
dans. Vervolgens zet u de muziek op. De muziek wordt na 2 minuten ritmisch. De
leerlingen dansen de dans van kou op muziek. U kunt de dans uitbreiden door meer
bewegingen te selecteren.
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Opdracht 3 Zelf een dans van kou verzinnen
Doelgroep: 3-4
Doel: twee nieuwe bewegingen verzinnen bij de dans en deze aan elkaar
presenteren.
Tijd: 30 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 5: Sneeuwmannen [0:00-1:14]
Voorbereiding: speellokaal en cd-speler reserveren
Groepsvorm: groepjes van vier leerlingen
In groepjes van vier kiezen verzinnen de leerlingen twee nieuwe bewegingen die met kou
en winter te maken hebben. Deze bewegingen zijn de uitbreiding op de bestaande dans.
Ze mogen zelf bedenken of de beweging groot of juist klein en langzaam of snel moet.
Samen oefenen ze deze reeks een poosje.
U verdeelt de ruimte in een speelvlak en een publieksvlak. Twee groepjes presenteren
hun dans en rest is publiek. De leerlingen die publiek vormen zitten op gymbankjes of op
de grond in het speellokaal, zó dat ze allemaal zicht hebben op de het speelvlak.
De leerlingen die presenteren staan op het speelvlak. Hun groepjes staan een eindje uit
elkaar.
U zet de muziek aan. De leerlingen dansen hun dans van kou. Het publiek
applaudisseert. De leerlingen in het publiek benoemen van elke groepje welke activiteiten
of bewegingen ze hebben herkend.
Daarna presenteren twee andere groepjes hun dans.

Les 3 Wintergeluiden
Wintergeluiden, kraken van de sneeuw, het ijs. In de voorstelling hoor je opeens een
krakend geluid. De andere danser beweegt op het geluid. Dit geluid hoor je ook als je
zelf in de sneeuw of op het ijs loopt.
Opdracht 1 Kringgesprek met maken van wintergeluiden
Doelgroep:1-4
Doel: associëren met winterse geluiden en deze nabootsen met adem en stem.
Tijd: 15 minuten
Benodigdheden: cd-speler, muziekfragment 4: Sneeuwkraken
Voorbereiding: cd-speler klaarzetten
Groepsvorm: kring
U luistert met de leerlingen naar muziekfragment 4. Wat horen de leerlingen in de
muziek? Het kraken van ijs of sneeuw. In de voorstelling werd dit geluid gemaakt door
één van de dansers met een megafoon.
In de kring verzint u samen met de leerlingen een aantal wintergeluiden. Welke geluiden
hoor je nog meer in de winter? En hoe kun je die maken?
U doet een aantal geluiden voor met uw adem en stem en de kinderen doen mee.
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−

Hoe klinkt het geluid van lopen in de sneeuw?

−

Hoe klinkt het ijs als je erop loopt?

−

Hoe klinkt de wind?

−

En als het stormt, hoe klinkt de wind dan?

−

Een ijspegel die afbreekt.

−

Een sneeuwbal die tegen het raam knalt.

−

Als je je in de sneeuw laat vallen.

−

Als je het heel koud hebt en bibbert, wat voor geluid is dat?

−

Plezier maken op de slee.

−

Vogels die je hoort.

−

Het krabben van een autoruit.

−

En als het héél stil is…

……….En welke geluiden nog meer? Dat mogen ook geluiden zijn uit de opdracht Dans
van kou
U daagt de leerlingen uit om het geluid ook eens op een andere manier te maken,
langzamer, sneller, harder of zachter, een paar keer achter elkaar, drie keer met
tussenpozen e.a. Klinkt het nu meer of minder als winters geluid? Het begint al op een
muziekstuk te lijken!

Opdracht 2 Dans van wintergeluiden
Doelgroep:1-2
Doel: de leerlingen associëren met bewegingen bij de geluiden.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: speellokaal of gymzaal
Voorbereiding: speellokaal of gymzaal reserveren
Groepsvorm: kring
U selecteert drie geluiden uit de geluiden die zo juist in de kring zijn verzameld.
Bijvoorbeeld: kraken van sneeuw, vogelgeluid en storm. U maakt een beweging bij het
geluid. U doet deze bewegingen voor en de leerlingen doen u na.
U oefent deze bewegingen met de kinderen in de kring. Deze bewegingen met geluiden
vormen een dans. U kunt de dans uitbreiden door meer bewegingen te selecteren.

Opdracht 3 Zelf een dans van wintergeluiden verzinnen
Doelgroep:3-4
Doel: de leerlingen verzinnen zelf bewegingen op basis van wintergeluiden en
presenteren deze aan elkaar.
Tijd: 30 minuten
Benodigdheden: speellokaal of gymzaal
Voorbereiding: speellokaal of gymzaal reserveren
Groepsvorm: dansopstelling
Rauher Engel
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De leerlingen staan in dansopstelling. Dit kan alleen in een gymzaal of
speellokaal. U staat voor de groep. De leerlingen staan opgesteld in een
paar rijen achter elkaar, zó dat zij tussen de kinderen voor hen door naar u
kunnen kijken.
Om de leerlingen te laten zien wat de bedoeling is van het maken van een
wintergeluidendans selecteert u drie geluiden uit de geluiden die zo juist in de kring zijn
verzameld. Bijvoorbeeld: kraken van sneeuw, vogelgeluid en storm. U vraagt de
leerlingen te bewegen bij dit geluid. Ze mogen doen wat in ze opkomt.
De leerlingen maken vervolgens tweetallen. De eerste leerling kiest een geluid uit de
geluiden die net zijn verzameld. De tweede leerling beweegt op dit geluid. Dan maakt
leerling 1 een ander geluid. Leerling 2 beweegt weer. Na vier geluiden ruilen ze van rol.
De duo’s kiezen vier geluiden met bijbehorende bewegingen uit, elk kind maakt twee
keer het geluid en beweegt twee keer.
U verdeelt de ruimte in een speelvlak en een publieksvlak. Drie groepjes presenteren hun
dans en rest is publiek. De leerlingen die publiek vormen zitten op gymbankjes of op de
grond in het speellokaal, zó dat ze allemaal zicht hebben op het speelvlak. De leerlingen
die presenteren staan op het speelvlak. Hun groepjes staan een eindje uit elkaar.
De groepjes presenteren hun wintergeluidendans. Het publiek applaudisseert. De
leerlingen in het publiek vertellen van elk groepje welke activiteiten/bewegingen ze
hebben gezien en welke geluiden ze hebben gehoord.
Daarna presenteren drie andere groepjes hun dans.

4.

SNEEUWMANNEN (na de voorstelling)

Les 4 Dans van de sneeuwmannen
Opdracht 1 Opwarmen
Doelgroep 1-4
Doel: de leerlingen maken hun lijf warm en onderzoeken zware, grote en ronde
bewegingen.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 5: Sneeuwmannen [2:10-6:20]
Voorbereiding: reserveren van speellokaal of gymzaal en klaarzetten cd-speler
Groepsvorm: kring of dansopstelling
De leerlingen staan in een kring, een eindje uit elkaar (armlengte). De kinderen kunnen
op hun plek licht op en neer bewegen (wiegen van links naar rechts of bouncen, licht
door de knieën gaan).
Voor groep 3-4 kan een dansopstelling goed werken. Dit kan alleen in een gymzaal of
speellokaal. U staat voor de groep. De leerlingen staan opgesteld in een paar rijen achter
elkaar, zó dat zij tussen de kinderen voor hen door naar u kunnen kijken.
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U vraagt de leerlingen zich voor te stellen dat zij een grote sneeuwpop zijn. U benoemt
de handeling of activiteit die past bij de sneeuwman en u beeldt dit uit. De kinderen doen
u na.
−

Voel je hoofd eens, groot en rond.

−

Het hoofd is groot en rond, draai het langzaam en voorzichtig naar links en naar
rechts.

−

Op je hoofd staat een hoed, zo hoog dat je je armen helemaal naar boven moet
uitstrekken om de hoed te kunnen aanraken.

−

Kun je de lucht aanraken? Strek je zo lang mogelijk uit naar het plafond.

−

Voel je neus eens, hoe lang zou deze zijn als het een grote wortel was, wijs maar
aan.

−

Je lijf is heel rond, met je armen moet je helemaal opzij en daarna naar voren
strekken om de handen op je buik te kunnen leggen.

−

Maak je daarna klein en zo rond als een bal.

−

Je benen zijn heel zwaar, zak een beetje door je knieën en voel hoe zwaar je
voeten in de grond staan.

−

Je billen zijn ook heel zwaar, ze worden een klein beetje naar de grond getrokken.

−

Je tilt één voet op, dat gaat heel langzaam alsof er stroop aan de grond zit.

−

Met een plof komt de voet weer neer, dat gaat snel.

−

En de andere voet.

−

Om de beurt til je je benen op, eerst gaat het heel zwaar en daarna steeds lichter.

−

Je maakt een klein vreugdesprongetje van blijdschap en komt zwaar weer op de
grond terecht.

−

Als grote dikke sneeuwman ga je een eindje lopen.

Opdracht 2 Dansverhaal van de sneeuwman
Doelgroep: 1-2
Doel: de leerlingen beelden een sneeuwman uit en bewegen als een sneeuwman op basis
van een verhaal.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: cd-speler, muziekfragment 2: Begin en Lied
Groepsvorm: kring
De leerlingen maken een kring. U leest het verhaal en de leerlingen beelden het verhaal
uit. U kunt het eerst zonder muziek doen en de tweede keer met muziek.
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Verhaal:
De sneeuwman staat in de tuin. Hij is erg zwaar. Hij is groot en rond. Met
zijn ogen dicht voelt hij zijn eigen buik. Zóóó, die is dik. En koud. Hij rilt.
Daarna voelt hij aan zijn neus: zóó die is lang. Hij voelt zijn gezicht, wangen en ogen.
Hij doet zijn ogen open. Oef, wat wit! Hij schrikt ervan.
Hij doet zijn handen voor zijn ogen en kijkt stiekem tussen zijn vingers door.
Dan kijkt hij langzaam rond en speurt het landschap af. Er is helemaal niemand. Alles is
wit. Het is muisstil. Hij spitst zijn oren. Hij hoort alleen de scherpe wind waaien. De wind
gaat harder waaien en wordt een zware storm.
De storm heeft in de verte een grote sneeuwberg gemaakt. Hij wil er op af gaan.
Maar de sneeuwman is zo zwaar en groot dat zijn voeten in de sneeuw blijven steken.
Hij probeert één been op te tillen. Joepie, dat lukt! Hij maakt een sprongetje. Hé, dat
ging best licht. Hij zet een stap. Hij hoort de sneeuw kraken onder zijn voeten. Hij zet
nog een stap. Hij loopt langzaam en log een eindje door de sneeuw. In de richting van de
sneeuwberg. Het lopen gaat steeds soepeler en vlotter en lichter. Hij maakt grote passen
met zijn zware benen en maakt zelfs een beetje vaart.
Dan moet hij abrupt stilstaan omdat hij bij de sneeuwberg is gekomen. Hij raakt de
sneeuw aan met zijn hand. Oeh, koud zeg. Hij pakt een handje sneeuw en maakt een
sneeuwbal met twee handen. Hij gooit de sneeuwbal in de lucht. Hij pakt nog een handje
sneeuw en maakt nóg een sneeuwbal. Deze probeert hij nóg verder weg te gooien.
Hoe zou de sneeuw ruiken. Hij buigt naar de sneeuwberg toe om eraan te ruiken. Zijn
lange neus steekt in de sneeuw. Brrrr. Hij wrijft over zijn koude neus.
Hoe zou de sneeuw eigenlijk smaken? Hij steekt zijn tong uit. Hij buigt naar de sneeuw.
Zal hij er een likje aan nemen? Hij doet het heel snel. Het smaakt naar water. Hij likt zijn
lippen af.
Dan kijkt hij achter zich of niemand het heeft gezien. Niemand, gelukkig, hij slaakt een
zucht. Hij ziet achter zich voetafdrukken in de sneeuw. Waar zou dat pad naartoe gaan?
Hij loopt achteruit precies op de voetafdrukken. Tot het einde. Dan staat hij weer in de
tuin. Even een dutje na dit avontuur. Hij sluit zijn ogen.

Opdracht 3 Dans van de sneeuwmannen
Doelgroep:3-4
Doel: de leerlingen maken een dans als zware, grote en ronde sneeuwmannen op basis
van een reeks vaste bewegingen en presenteren deze aan elkaar.
Tijd: 30 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 7: IJsprinses en Slot [3:10-eind]
Voorbereiding: reserveren van speellokaal of gymzaal en klaarzetten cd-speler
Groepsvorm: groepjes van twee
In de voorstelling maken de sneeuwmannen een dans. De leerlingen gaan in groepjes
van twee ook een dans maken. De leerlingen staan verspreid in de ruimte met het
gezicht naar u toe.
Met één van de leerlingen (mits het aantal leerlingen dat toelaat) doet u de onderstaande
reeks bewegingen voor en de andere duo’s doen het na. Daarna gaan ze twee aan twee
de volgende bewegingen uitproberen. Eerst zonder de muziek.
De bewegingen die de leerlingen in de eerste oefening: opwarmen, van les 4 hebben
ontdekt (zwaar, groot en rond) nemen zij in deze oefening mee.
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Bewegingsreeks:
−

Benen en armen wijd

−

Op je eigen ronde buik slaan

−

Lachen, HA HA (een laag geluid vanuit de buik)

−

Bouncen (zacht wiegen met gebogen knieën)

−

Met de billen tegen elkaar botsen

−

Lachen

−

Omvallen

−

Armen en benen in de lucht

−

Niet kunnen opstaan

−

Rollen van links naar rechts op de rug

−

Elkaar helpen opstaan

Deze reeks oefent u een paar keer met hen op de muziek. Daarna kunnen ze zelf nog
enkele keren oefenen tot de dans er goed in zit.
U verdeelt de ruimte in een speelvlak en een publieksvlak. Drie duo’s presenteren hun
dans en rest is publiek. De leerlingen die publiek vormen zitten op gymbankjes of op de
grond in het speellokaal, zó dat ze allemaal zicht hebben op de het speelvlak. De
leerlingen die presenteren staan op het speelvlak. Hun groepjes staan een eindje uit
elkaar.
U zet de muziek aan. Na 2 minuten wordt de muziek ritmisch. De groepjes presenteren
hun dans van de sneeuwmannen. Het publiek applaudisseert. Daarna presenteren drie
andere duo’s hun dans.

5.

IJSPRINSES (na de voorstelling)

Les 5 Bevriezen van de IJsprinses
Opdracht 1 Opwarmen
Doelgroep:1-4
Doel: de leerlingen maken hun lijf warm en onderzoeken lichte, kleine en sierlijke
bewegingen.
Tijd: 10 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 7: IJsprinses en Slot
Voorbereiding: reserveren van speellokaal of gymzaal en klaarzetten cd-speler
Groepsvorm: kring of dansopstelling
De leerlingen staan in een kring, een eindje uit elkaar (armlengte). Voor groep 3-4 kan
een dansopstelling goed werken. Dit kan alleen in een gymzaal of speellokaal. U staat
voor de groep. De leerlingen staan opgesteld in een paar rijen achter elkaar, zó dat zij
tussen de kinderen voor hen door naar u kunnen kijken.
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De kinderen kunnen op hun plek licht op en neer bewegen (wiegen van links naar rechts
of bouncen, licht door de knieën gaan). U vraagt de leerlingen zich voor te stellen dat zij
een ijsprinses zijn. U benoemt de handeling of activiteit die past bij de ijsprinses en u
beeldt dit uit. De kinderen doen u na.
−

Je armen steken omhoog als takken van een boom.

−

Je bent heel licht.

−

De armen strekken nog hoger, alsof ze in de lucht willen groeien.

−

Je vingers bewegen allemaal los van elkaar.

−

Je armen zwaaien boven het hoofd van links naar rechts.

−

Je hoofd gaat met het ene oor op de schouder en dan met het andere en weer
naar het midden.

−

Je knippert een paar keer met je ogen, alsof je hele lange wimpers hebt.

−

Je lijf is heel licht. Je kunt gemakkelijk een paar sprongetjes maken.

−

Je komt heel zacht en licht terecht.

−

Je benen zijn heel licht, je kunt er gemakkelijk één optillen, en een stukje hoger.

−

Het andere been kun je ook gemakkelijk optillen.

−

Je maakt een paar kleine snelle pasjes naar links en naar rechts.

−

Met je heupen maak je een klein en soepel rondje.

−

Je laat je rug zacht naar beneden vallen terwijl je staat. Je wiegt soepel van links
naar rechts.

U kunt de oefeningen herhalen.
U laat de leerlingen oefenen met bevriezen van een beweging. Wat gebeurt er als het
heel koud is en de IJsprinses bevriest? Dan blijft haar been stil en stijf in de lucht steken
en haar ogen wijd open staan. Probeer het maar eens.

Opdracht 2 IJsprinsessenpark
Doelgroep: 1-2
Doel: leerlingen oefenen met bevriezen (spannen) en ontdooien (ontspannen) van
lichaamsdelen.
Tijd: 15 minuten
Benodigdheden: speellokaal, cd-speler, muziekfragment 1: Rim
Voorbereiding: reserveren van speellokaal of gymzaal en klaarzetten cd-speler
Groepsvorm: kring
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De leerlingen staan in een kring. U zet de muziek aan.
Het lokaal is een park waar allemaal IJsprinsessen en IJsprinsen zijn. Ze bewegen
allemaal in de sneeuw of op het ijs. U benoemt een handeling en beeldt deze uit, de
leerlingen doen mee. Ze bewegen als IJsprinsessen en IJsprinsen, heel sierlijk en
breekbaar.
De IJsprinses/IJsprins:
−

Vangt sneeuw op met haar hand

−

Blaast het sneeuwvlokje van haar hand

−

De IJsprinses knippert met haar ogen

−

Zwaait naar een andere IJsprins(es)

−

Loopt naar de ander toe

−

Maakt samen met de ander een wandelingetje in de kring

−

Is moe en gaapt

−

Weet iemand nog een andere beweging/handeling voor de IJsprinses?

Als het hard gaat vriezen, bevriezen de IJsprinsen en IJsprinsessen. Terwijl de leerlingen
de beweging maken klapt u in uw handen. Op de klap bevriezen de leerlingen in de
beweging gedurende drie tellen (u kunt eventueel meetellen), daarna bewegen zij weer.

Opdracht 3 Dans van bevriezen en ontdooien
Doelgroep: 3-4
Doel: leerlingen improviseren met bevriezen (spannen) en ontdooien (ontspannen) van
lichaamsdelen en presenteren zich aan elkaar.
Tijd: 15 minuten
Benodigdheden: cd-speler, muziekfragment 1: Rim
Groepsvorm: individueel in de ruimte, dansopstelling
Een IJsprinses bevriest heel gemakkelijk. Dat hebben de leerlingen in de voorstelling
kunnen zien. Probeer eens wat er gebeurt als je vingers bevriezen en stijf worden. En als
ze ontdooien en weer zacht worden.
De leerlingen verspreiden zich individueel in ruimte of staan in dansopstelling. De
dansopstelling kan alleen in een gymzaal of speellokaal. U staat voor de groep. De
leerlingen staan opgesteld in een paar rijen achter elkaar, zó dat zij tussen de kinderen
voor hen door naar u kunnen kijken.
U zet de muziek aan en vraagt de leerlingen te gaan dansen of bewegen als een
IJsprinses. De bewegingen zijn licht en soepel en sierlijk, zoals in de opwarming is
geoefend.
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Zolang de muziek speelt bewegen de kinderen als een IJsprinses. Als u de muziek uit zet,
bevriezen alle IJsprinsessen spontaan. Wanneer de leerlingen de muziek weer horen,
beginnen ze weer met bewegen.
Om de leerlingen elkaar de dans te laten zien verdeelt u de ruimte in een speelvlak en
een publieksvlak. De helft van de groep danst en de rest is publiek. De leerlingen die
publiek vormen zitten op gymbankjes of op de grond in het speellokaal, zó dat ze
allemaal zicht hebben op de het speelvlak. De leerlingen die presenteren staan op het
speelvlak, een eindje uit elkaar.
U zet de muziek aan en de leerlingen dansen en als de muziek stopt bevriezen zij. Na
een poosje wisselen de leerlingen van rol.

EINDE
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CD met muziek
Fragment 1

Rim [5:42]
Enric Cassases en Pascal Comelade, afkomstig uit het album: La
Manera Mes Salvatge 2009

Fragmenten 2 t/m 7 zijn gecomponeerd door Falk Hübner in 2011 en 2012
Fragment 2
Begin en Lied [4:56]
Fragment 3
Het wordt dag [4:59]
Fragment 4
Sneeuwkraken [2:35]
Fragment 5
Sneeuwmannen [10:36]
Fragment 6
Weids landschap [5:14]
Fragment 7
IJsprinses en Slot [5:43]
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