Workshop
“Spelen met poppen”
Voor kinderen 8-10 jaar.
Begeleidingsmap leerkracht of begeleider.
Inhoud
1.
2.
3.
4.

Wie zijn we? P.1
Verloop van de workshop. P.2
Een greep uit de verschillende soorten poppen. P.3-13
Het lied “Mooie witte tandjes”.

Figurentheater Vlinders & C° is:
Een autonoom figurentheater.
Met internationale ervaringen
Met vele prijzen en erkenningen in binnen- en buitenland.
Met vier jaar televisie-ervaring op RTBF.
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen voor Beveren-Waas.
Wij Spelen: ·Poppen- en figurentheater voor het (h)eerlijkste publiek ter
wereld: ·peuters / kleuters en lagere schoolkinderen.
Wij houden eraan:
Prachtige toegankelijke, kindvriendelijke voorstellingen te spelen.
De kracht van de verbeelding als uitgangspunt te nemen.
Alle voorstellingen zo verscheiden mogelijk te maken
(vlinders vliegen immers niet rechtlijnig)

Internationale ervaring: Optredens in
Albanië, Armenië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, China, Duitsland,
Engeland, Estland, Frankrijk, Hong Kong, India, Indonesië, Iran, Irak, Italië,
Japan, Kazachstan, Kroatië, Litouwen, Maleisië, Nederland, Oekraïne, Polen,
Portugal, Roemenië, Rusland, Schotland, Slovenië, , Spanje, Taiwan, Thailand ,
Tsjechië ,Turkije, USA, Wales, Zuid-Korea, Zwitserland.

Wij geven: deze keer een workshop op je school.

Wij spelen ook kleinschalige voorstellingen op school: met zeer
kindvriendelijke uitkoopsommen. In deze “andere “tijden corona proof.
Inlichtingen www.vlinders.be

Meer informatie, boekingen:
vlinders@vlinders.be
0476/33 84 03
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Deelnemers, duurtijd + verloop van de workshop
Deelnemers:
 De workshop is geschikt voor kinderen van 8-10 jaar. (3de ,4de
leerjaar. 5de leerjaar tot krokus ).
 Het aantal kinderen is per klas. Maximum een 25-tal. Hiervan kan
“een beetje” afgeweken worden, na onderling overleg.
Duurtijd:
 Er wordt 2 lesuren van 50 minuten gewerkt, met een klein interval.
Deel 1:
 Milly en Ronny spelen diverse fragmentjes met verschillende
soorten poppen.
 Milly en Ronny vertellen en tonen iets over de verschillende soorten
poppen.
 Milly en Ronny tonen ook enkele “buitenlandse” poppen.
Deel 2:
 We leren wat er belangrijk is als je zelf met poppen speelt.
Uiteraard op kindermaat. De kinderen oefenen zelf mee (onder de
vorm van spelletjes).
- Kijkrichting
- Beweging
- Ademen
- Uitvergroten
- Poppen zijn geen mensen
Intermezzo
 Een kleine pauze. Niet zomaar: Milly leert aan, en we zingen samen
het liedje “Mooie witte tandjes” van Sapperdepieter Muisje.
Deel 3:
 De kinderen spelen per 2 met emoties. Daarbij doen we nog steeds
wat we geleerd hebben over wat belangrijk is ( zie deel 2 ).
Deel 4:
 De kinderen maken per groepje, een klein poppenspel stukje. Ze
oefenen het. We houden daarna toonmomentjes. Als iedereen niet
aan de beurt kan komen ( wegens eventueel tijdgebrek), kan dit
uiteraard op een ander creatief moment nog bij de leerkracht in de
klas.
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Verschillende soorten poppen
Er zijn zeer veel verschillende soorten poppen. Van kinderspeelgoed tot
poppenkastpop of zelfs religieuze poppen. Als je eens door het internet fladdert
vind je gemakkelijk meer dan 40 soorten.
Hieronder vind je een aantal van de meest gebruikte soorten in “poppen”
voorstellingen. Merk je ook het verschil “van bovenuit’ of “van onderuit”
bedienen (manipuleren)?
Handpoppen
Bij de handpop zit de speler zit met zijn volledige hand in de pop.

Uit Reynaert ( figurentheater Vlinders & C° )
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Vingerpoppen
Een variant op de handpop is de vingerpop. Bij deze pop
gebruikt de poppenspeler zijn vingers als lijf en zit de kop van de pop alleen op
het topje van de vinger.
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Stokpoppen
Bij de stokpop beweegt de speler de pop van onderuit met een
stok die tot in de kop reikt.
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Staafpoppen
Bij de staafpop zorgt een innerlijk mechanisme dat de kop
van de pop kan bewegen, dit gebeurt van onder uit. De armen van de pop
worden bewogen met staven.
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Stangpoppen
De kop van een stangpop is bevestigd aan een stang. Deze
poppen worden dus van bovenaf bediend. De armen worden vaak met dunnere
staafjes of draden bespeeld.

Uit Enzo de rode wolf ( figurentheater Vlinders & C° ). De kleine broertjes wolven
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Marionetten of draadpoppen
De marionet zit met draden aan een kruishout (speelkruis )vast. Het aantal
draden verschilt van een drietal draadjes tot soms wel 40 draden.
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Bekpoppen
De bekpop kan met zijn mond praatbewegingen uitvoeren. De poppenspeler zit
met zijn hand in de bek (of mond) van de pop.
In het Engels worden deze vaak “Muppets “ genoemd. “Mouth” & “Puppet”
Je kent zeker de meest beroemde: Kermit de kikker, Miss Piggy of het
Koekiemonster.

Uit Gijs Goesting ( figurentheater Vlinders & C° )
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Schimmenspelpoppen
Bij schimmenspel wordt een pop achter een belicht doek of scherm bewogen. Het
figuur is soms zwart, soms van gekleurd materiaal ( meestal leder) dat licht
doorlaat.
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Objectentheaterpoppen
Bij objectentheater worden gewone voorwerpen als personages of figuren
gebruikt.

Uit Oetsie Poetsie ( figurentheater Vlinders & C°) Je ziet: een olifant ( blauwe
mat) dikke poten (emmers) een kar die de olifant voorttrekt ( container) een
rijzweepje ( stoffer) picknick mandje ( rode emmer ) een belegde boterham (
schuurborstels).

11

Maskers
Bij maskerspel speelt de speler een andere rol door een masker op te zetten.
Vaak speelt de speler samen met andere soorten poppen op dat moment.

Uit Kim het zwarte kuikentje ( figurentheater Vlinders & C° )
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Combinatie
Bij het moderne poppentheater wordt vaak een combinatie gemaakt van
verschillende vormen. Een voorbeeld, Valentino die je in de workshop ziet.
Valentino is een combinatie van een tafelpop, bekpop en een arm wordt bediend
door een stokje.

Valentino ( figurentheater Vlinders & C° )

Nog zin?
Je kunt zelf nog wat opzoeken als je zin hebt: trekpop, voetpop (marionnette à la
planchette) watermarionet, bunraku pop, buikspreekpop, papiertheater poppen,
zwart theaterpoppen, wit theater poppen, tafelpop, reuzen poppen, marotte,
sokpop, animatiepoppen, enz. ...
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Lied “Mooie witte tandjes”
Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Net als sneeuw zo helder wit!
Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Ik bijt door eender welke pit!
Ik moet nu nooit meer klagen
Neen geen traantjes meer,
Want ‘k schrob ze alle dagen,
Elke dag drie keer.
En is er nog een gaatje,
Bij één of ander beest,
Dan zorgt dokter specht
Dat zijn tandje terug geneest!
Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Net als sneeuw zo helder wit!
Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Ik bijt door eender welke pit!

Download link naar de muziek van “ De mooie witte tandjes”:
https://vlinders.be/nl/workshops.html

Geniet zoveel je kan (heel je leven lang) van de wonderlijke “poppen
wereld”.

Milly

&

Ronny
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