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1 Blootpad voelt zich alleen
 
De voorstelling die jullie gaan zien of hebben gezien gaat over een diertje dat zich schuilhoudt in zijn 

huisje. Zijn naam is Blootpad en hij voelt zich het meest op zijn gemak als hij thuis is. Het allerfijnste vindt 

Blootpad het, als hij vaasjes draait, in zijn kelder. Dan vergeet hij de wereld om zich heen. Toch breekt 

de dag aan dat hij bij zijn vriend Olifant wordt uitgenodigd om zijn verjaardag te komen vieren. Wat nu? 

Blootpad voelt zich doodongelukkig!

Vragen
• Hoe komt dat, denk je?  

(Antwoord: Blootpad is verlegen, hij vindt het spannend om naar buiten te gaan en de andere dieren 

te ontmoeten, hij is bang dat de anderen hem uitlachen, dat hij er niet bij hoort. Metafoor: hij voelt 

zich bloot, kwetsbaar, Olifant helpt hem door een schild te bakken.)

• Waarom heet Blootpad Blootpad?  

(Antwoord: Denk aan schildpad, de voorstelling is een moderne ‘legende- vertelling’ waarin verteld 

wordt hoe blootpad zijn schild kreeg)

• Wat is verlegenheid?

• Zijn jullie wel eens bang of verlegen? 

• Wanneer wel en wanneer niet?

• Kun je je herinneren wanneer je voor het laatst 

verlegen was?

Citaat uit ‘Verlegen’ – Saskia Goldschmidt:

‘Als je verlegen bent, weet je niet goed hoe je je 

moet gedragen. Anderen doen dingen die jij mis-

schien ook wel wilt. Praten, lachen, dansen, samen-

spelen. Maar jij hebt het gevoel dat je dat niet kunt. 

Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? Het lijkt 

wel of anderen daar helemaal geen last van hebben. 

Als je verlegen bent, ben je bang dat je het niet 

goed doet.

Je schaamt je voor jezelf.

Je maakt je zorgen.

Wat zullen anderen van mij denken?

Sta ik niet voor gek?

Kijkt iedereen naar me?

Lachen ze me niet uit?

Je durft niets te zeggen.

Je denkt dat je er niet bij hoort.’

 



2 Verhaal vertellen met muziek

Het verhaal wordt door twee spelers verteld. Door een 

vrouw, zij speelt met poppen en maskers en daarnaast is er 

een man, hij maakt de muziek en speelt ook Olifant.

Vragen
• Waarom denk je dat er muziek gemaakt wordt bij de 

voorstelling?

• Welke instrumenten gebruikt de muzikant?  

(Antwoord: drum, fluit, klokkenspel, marimba, duimpia-

no, melodika, rainmaker etc.)

• Weten jullie hoe het grote instrument heet dat hij be-

speelt?  

(Antwoord: marimba)

Er zijn veel verschillende muzikanten. Zoals bijvoor - 

beeld een pianist, een gitarist, een saxofonist of een  

drummer.

 

Vragen
• Hoe denken jullie dat deze muzikant zichzelf noemt?  

(Antwoord: percussionist/slagwerker)

• Welke rol speelt de muzikant nog meer?  

(Antwoord: Olifant)

Met muziek kun je verschillende sferen neerzetten, waardoor je verschillende stemmingen of emoties kunt 

laten horen via de muziek. Verhalen vertellen met geluid dus eigenlijk.

Vragen
• Wanneer klonk de muziek spannend?

• Wanneer vrolijk?

• Werden er ook grapjes gemaakt met  

muziekinstrumenten? 

 



3 Verhaal spelen met Poppen en maskers 
 

Vragen
• Blootpad, het hoofdpersonage komt in 2 

verschillende vormen voor. Kun je vertellen 

welke 2 vormen je hebt gezien?  

(Antwoord: Het grote hoofdmasker/ muts en 

de kleine pop die met een hoofdsteun deels 

bespeeld werd)

• In de voorstelling spelen we met klein en 

groot perspectief. Waarom doen we dat 

denk je?  

(Antwoord: Zo kunnen we bijvoorbeeld goed 

het verschil in grootte tonen als Blootpad naast 

Olifant staat. Dan voel en zie je goed waarom 

Blootpad zich klein en verlegen voelt. Als de 

poppenspeelster de grote Blootpad gebruikt, 

ligt de aandacht alleen bij hem, zo ga je als 

kijker meer mee met dit figuur. Als kijker kun je 

je dan goed voorstellen dat hij zich blij en fijn 

voelt tijdens het kleien van Olifant.) 

 

4 Napraten over de voorstelling
 

Vragen
• Hoeveel karakters zaten er in het verhaal?

• Hoeveel spelers waren er?

• Hoe kan dat?

• Waarom was Blootpad bang?

• Wat gebeurde er met Olifant toen hij ontdekte dat 

Blootpad niet op zijn feestje kwam?

• Hoe kon Olifant Blootpad helpen?

• Waarom vierde Blootpad aan het einde wèl de ver-

jaardag van Olifant?

• Waarom voelde Blootpad zich niet meer verlegen?

• Wat maakte blootpad in zijn keldertje?


