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Over Mime Wave / Anastasiia Liubchenko
Afgestudeerd in Kiev (Oekraïne) in pantomime en regie voor animatie, volgde
Anastasiia de mime-opleiding in Amsterdam. Ze speelde in meerdere
kinderproducties en maakte ook vier eigen voorstellingen voor volwassenen. Naast
theater maken schildert ze ook. Deze creatieve kant is een vast onderdeel van haar
theatervoorstellingen. Zo is de inspiratiebron voor Geel de vele schakeringen geel
die Van Gogh in z’n schilderijen gebruikte. Zowel haar schilder-, als theaterstijl is
fantasievol, humoristisch en relativerend. Ze werkt ook met thema’s die sociaal
betrokken zijn en emoties niet uit de weggaan.

Waar gaat Geel over?
De thematiek van de voorstelling is 'anders zijn'.
In de voorstelling Geel komt je terecht in een wereld waarin alles, maar dan ook echt alles,
geel is. Geel is de kleur van de zon, van blijdschap. Het is genieten in de gele stad. Tot blauw
verschijnt. Dat is niet onze kleur. Dat kennen we niet. In de strijd van geel tegen blauw
ontstaat iets onverwachts.

Te gebruiken voordat de voorstelling wordt bekeken:
Gesprek in de kring.
De voorstelling heet Geel.
- Wat is er allemaal Geel om je heen?
- Zijn er nog andere kleuren?
- Welke vind je mooi? En waarom?
- Welke vind je lelijk? En waarom?
Er zijn dus veel kleuren. Kinderen blijken van verschillende kleuren te houden.
- Hebben wij ook verschillende kleuren? (huid/haar/ogen/enz.)
Wij zijn dus niet allemaal hetzelfde. We zijn allemaal anders.
- Wat kan er nog meer anders zijn behalve kleuren? (taal/groot en klein/dik en dun/enz.)
- Ook kan iedereen andere dingen goed.
Laten we kijken waar jullie goed in zijn.
Vragen als 'wie is goed in: hardlopen, tekenen, dansen, muziek maken, zingen, voetballen,
springen, lachen, huilen, blazen, fluiten'
- Weten jullie nog meer dingen?
- Hoe zou het zijn als alles alleen maar geel is? Laten we gaan kijken.

Te gebruiken na afloop van de voorstelling:
De voorstelling ging over anders zijn, want blauw was anders dan geel.
- Eerst mocht blauw niet bij geel horen. Waarom niet?
- Wat gebeurde er?
- Wat vond je het leukste?
- Welke kleuren heb je gezien?
- Waar waren de spelers van de voorstelling die jullie hebben gezien goed in?
(Acrobatiek, toneelspelen, muziek maken)
Nu gaan we het over muziek hebben
- Hebben jullie ook muziek gehoord?
- Welke instrumenten heb je gezien?
- Wat vonden jullie het leukste instrument?
- Hebben instrumenten ook andere kleuren?

Idee voor activiteit
Kleuren mengen met waterverf
- Weten kleur je krijg je als je blauw en geel samendoet?
- Weten jullie wat een regenboog is?
- In de regenboog zitten 6 kleuren. Welke kleuren?
(Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars.)
Zijn er eigenlijk nog meer kleuren?
(bijv. bruin, roze, zwart, wit)
Alle kleuren van de regenboog kan je maken met geel, blauw en rood.
Dat gaan we proberen.

