
Lesmateriaal Thuis 
 

Een voorstelling van Mime Wave 
 

 
 
   Concept, illustratie en spel  Anastasiia Liubchenko 
   Animatie   Natalka Skryabina 
   Muziek en geluid  Thijs Felperlaan 
 
 
Mime Wave / Anastasiia Liubchenko 
Anastasiia Liubchenko is een theatermaker en schilder afkomstig uit Kiev (Oekraïne) en sinds 2010 
wonend in Amsterdam. Onder Mime Wave maakt ze theater met thema’s die sociaal betrokken zijn 
en emoties niet uit de weggaan. Na het succes van haar eerste kindervoorstelling 'Geel' is er nu 'Thuis'. 
Net als bij Geel is het een verhaal over een menselijk gevoel waar iedereen zich mee kan identificeren. 
Thuis is een animatiefilm die op een scherm wordt geprojecteerd waarbij Anastasiia als het ware live 
in de film meespeelt en zo een brug slaat tussen theater en tekenfilm.  
 
Waar gaat Thuis over? 
De thematiek van de voorstelling is 'thuis voelen'. Wat maakt je huis je thuis? 
In de voorstelling zie je allereerst hoe Anastasiia en haar hondje Djonnik thuis wonen. Als hun huis 
door een storm verdwijnt, moeten ze op zoek gaan naar een nieuw huis. Op hun zoektocht maken ze 
van alles mee en komen verschillende dieren tegen, die allemaal in een ander huis wonen. Maar in 
geen enkel huis voelen ze zich thuis. Zou het hun lukken om een plek te vinden waar ze zich weer thuis 
kunnen voelen? De voorstelling is gebaseerd op haar persoonlijke verhaal. Zij verliet haar huis in 
Oekraïne om op zoek te gaan naar een nieuw thuis in Nederland. 
 

 
 
 
 
 
 



Te gebruiken voordat de voorstelling wordt bekeken 
 
Kringgesprek, filosoferen met elkaar.  
 
De voorstelling heet Thuis. 

- Wonen jullie in een huis? 
- Waarvoor heb je een huis nodig? (bv. slapen, warmte, eten, veilig, droog blijven) 

 
Een huis hebben is dus heel belangrijk. 
 

- Zijn er mensen zonder huis? (bv. vluchtelingen, daklozen) 
- Waarin kan je nog meer wonen? (bv. boot, woonwagen, boom) 
- Wat betekent 'je thuis voelen'? 
 

Thuis voelen heeft veel te maken met je ergens veilig en bekend voelen. 
 
- Kan je je ook ergens anders dan in je eigen huis thuis voelen? 

  (bv. bij je opa/oma, tante/oom, vriendinnetje/vriendje, op school, of ergens anders?) 
- Wat is heimwee en heb je het weleens gevoeld? 
- Ben je weleens verhuisd? 

 

 
 
 
Te gebruiken na afloop van de voorstelling 

 
- Wat vond je het leukst in de voorstelling? 
- Welke dieren heb je allemaal gezien? 
(het zijn er 11, hond, visjes, walvis, aap, egel, struisvogel, giraffe, slak, adelaar, wasbeer, pinguïn) 
- Één dier kon je niet zien, maar wel horen, wat was dat? (de mug) 
- Weten jullie nog hoe het hondje heette?  (Djonnik) 
 
- Heeft Anastasiia een nieuw huis gevonden? 
(Eigenlijk heeft ze geen huis gevonden, maar er zelf een gemaakt) 
- Was dat een echt huis? Of geschilderd? 
- Kan je ook in een geschilderd huis wonen? 
- Waren de dieren in de voorstelling echt? 
- Hebben jullie ook muziek gehoord? 

 
 
 
 
 
 

Idee voor activiteit achteraf 
 

- Teken en kleur in de kleurplaat wat belangrijk is in je huis. 'Wat maakt jouw huis je thuis?' 
- Op een leeg papier een eigen huis bedenken. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


