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Begeleidingsmap
Andersen in Rood en Groen.

Andersen in Rood en Groen : NOODZAKELIJK OM WETEN
- Hoewel het om twee sprookjes gaat…krijgen we echt geen klassieke
voorstelling van: Er was eens…en ze leefden nog lang en gelukkig…
te zien. Dit maakt de theatervoorstelling op zich wel heel mooi maar
niet zo maar toegankelijk…vandaar deze weetjes.
- Figurentheater Vlinders & C° koos voor een ultra moderne vorm van
spelen. Met vrij statische poppen.
- De prins en prinses zijn in beide sprookjes dezelfde, terwijl dit bij
Andersen niet zo is. Dit komt doordat de theatermakers de beide
sprookjes aan elkaar weefden.
- De prins leeft in een groen paleis, en houdt het meest van groen.
- De keizer en zijn dochter wonen in een rood paleis, en daar zit alles
in een rode tint.
- Vandaar de titel: Andersen in Rood en Groen.
- Zowel de prins als de prinses, hebben een lakei, een dienaar die
boodschappen voor hen doet. De prins heeft een vrolijke
levenslustige dienaar. De prinses echter heeft een deftige eerder
stijve lakei. Beide lakeien zijn wel bevriend. Het leuke is dat de
beide lakeien levensecht door de poppenspeler gespeeld worden,
het verschil tussen de twee lakeien: hun speelstijl en…een grote
snor.
- Opdat de kinderen de voorstelling volledig kunnen vatten is het
meer dan wenselijk dat ze de sprookjes kennen. Wat in onze
moderne tijd niet zo evident is. Je kan ze echter in deze
begeleidingsmap terugvinden en voorlezen.

-

De prins en de prinses.

- De keizer , met de dikke en de dronken prinses.

- De hofdames

-

De prinses en haar lakei

- De prins en zijn lakei
Korte Inhoud Andersen in rood en groen
Wat gebeurt er als 2 wereld gerenomeerde figurenspelers Dimitar
Dimitrov (Bulgaria) en Ronny Aelbrecht (Belgium / figurentheater Vlinders
& Cº) samen de magische wereld binnenstappen van de meest bekende
Deen ooit: Hans Christiaan Andersen ? Dan zal je zien hoe 2 bekende
sprookjes van Andersen: De varkenshoeder en de prinses op de erwt,
versmelten tot 1 verhaal bijna zonder woorden maar met dezelfde prins
en prinses! De lakei serveert deze wonderbaarlijke voorstelling voor jou in
zijn wereld van rood en groen, gedragen door tintelende muziek.

Technische Fiche Andersen in rood en groen
Ideale leeftijd : + 4
Maximaal aantal toeschouwers: 150-180
Speelduur : 55 minuten.
Opbouw: 2 uur
Afbraak: 1uur
Minimum speelvlak: breedte: 5,50 m x diepte: 3,50 m x hoogte: 2,00 m
+ 1,50 m zwarte zijdoeken aan elke kant.
Minimum speelvlak als de zwarte zijdoeken geplaatst worden door
Vlinders & C°: breedte: 8m x diepte: 3,50 m x hoogte: 2,00 m
Medewerkers Andersen in rood en groen
Idee/script/scenografie: Dimitar Dimitrov/Ronny Aelbrecht.
gebaseerd op: De zwijnenhoeder en de prinses op de erwt. (Hans
Christiaan Andersen).
Acteur/Poppenspeler: Dimitar Dimitrov or Ronny Aelbrecht.
Techniek: Ronny Aelbrecht or Dimitar Dimitrov of Milly Jennes
Lichtplan: Koen Dillien ( CC Ter Vesten)
Poppen: Dimitar Dimitrov.
Decor constructie: Stefan Dimitrov
Muziek: compositie/arrangementen/muzikanten: Thomas Nicolai, Nele
Paelinck en Hans Daans (voor de dikke en de dronken prinsessen).
Studio:opzoeking/ opname/mixing: Gino Waem.
Studio stemmen hofdames: Nele Aelbrecht,Kelly Ooye
Klaroen: Etienne De Bock.
Speciale dank: CC Ter Vesten Beveren
Modecoupon Sint-Niklaas
Provincie Oost-Vlaanderen
Europees project Puppet Nomad Academy

Hans Christiaan Anderesen ( 1805-1875) :autodidact - theaterman
- dichter - tekenaar - knipkunstenaar - schrijver - reiziger verteller

een klein beetje info, enkel voor de begeleider leerkracht:
De Deen Hans Christiaan Andersen, begon in het theater, was een heel
beroemde knipkunstenaar, twijfelde ook heel sterk aan zichzelf of hij
theater moest doen, tekenen, reizen of schrijven(romans)…Hij deed dit
alles door elkaar, zonder eigenlijk zijn juiste weg te vinden. Hij maakte
niet minder dan 29 buitenlandse reizen,ontmoette vele beroemde mensen.
Hij schreef diverse reisverhalen. Als reiziger bezocht hij in 1846 Brussel.
Hij schreef zijn eerste sprookjes voor kinderen in 1835. Nog een weetje
hij was dyslectisch.
Enkele van zijn beroemdste sprookjes (hij schreef er ongeveer 125):
De herderin en de schoorsteenveger (1845)
De mestkever (1861)
De Chinese nachtegaal (1843)
De nieuwe kleren van de keizer (1837)
De prinses op de erwt (1853)
De rode schoentjes (1845)
De sneeuwkoningin (1844)
De tinnen soldaat (1838)
De varkenshoeder (1842)
De wilde zwanen (1838)
Duimelijntje (1835)
Het kleine meisje met de zwavelstokjes (1845)
Het lelijke eendje (1843)
Klaas Vaak (1842)
Kleine Klaas en Grote Klaas (1835)
Twee broers (1859)

De varkenshoeder
Naar een sprookje van Hans Christian Andersen
Er was eens een arme prins. Zijn koninkrijkje was maar heel klein, maar
nog altijd groot genoeg om te gaan trouwen, en trouwen, dat wilde hij.
Het was natuurlijk wel een beetje brutaal van hem dat hij tegen de
dochter van de keizer durfde zeggen: 'Wil je met me trouwen?' Maar dat
durfde hij best, want hij was een lieve bekende prins. Er waren honderden
prinsessen die dolblij zouden zijn geweest, maar laten we eens kijken of
zij dat ook was. Moet je horen:
Op het graf van de vader van de prins groeide een rozenstruik, o zo'n
mooie rozenstruik. Hij bloeide maar eens in de vijf jaar en dan had hij
maar één bloem, maar dat was een roos die zo zoet geurde dat je, als je
eraan rook, al je zorgen en verdriet vergat. De prins had ook nog een
nachtegaal, die kon zingen alsof hij alle mooie melodieën in zijn keeltje
had. Die roos en die nachtegaal zou de prinses krijgen en daarom werden
ze allebei in naar haar toe gestuurd.
De prinses liet ze door haar lakei voor zich neerzetten in de grote zaal,
waar de prinses met haar hofdames speelde. Ze deden nooit iets anders
en toen ze de cadeautjes zag, klapte ze in haar handen van plezier.
'Als het eens een poesje was!' zei ze -maar toen kwam die mooie roos te
voorschijn.
'O, wat is die beeldig gemaakt!' zeiden alle hofdames.
Maar toen de prinses eraan voelde, ging ze bijna huilen.
'Bah,!' zei ze. 'Het is geen namaak, het is een echte!' 'Wat vies,' zeiden
alle hofdames, 'het is een echte!'
‘Een zilveren roos dat is wat ik wil’ gilde de prinses, ik zal die prins wel
leren.
'Laten we nou eerst eens kijken wat het tweede geschenk is, vóór we boos
worden,' vond de keizer. Toen kwam de nachtegaal te voorschijn en die
zong zo schitterend dat je er niet meteen iets lelijks van kon zeggen.
'Super, charmant!' zeiden alle hofdames,. 'Wat doet die vogel me toch aan
de zilveren speeldoos van Hare Majesteit de Keizerin zaliger denken,' zei
de lakei. 'Ach, precies dezelfde klank, precies dezelfde voordracht!'
'Hij zal toch niet echt zijn?' zei de prinses. 'Ja, het is een echte vogel,' zei
haar lakei. 'steek die vogel dan maar in een kooi,' zei de prinses, ik wil de
zilveren speeldoos van mama, dat zal de prins leren, en ik wil ook niet dat
de prins hier komt..
Maar de prins liet zich niet zo snel van de wijs brengen, maakte zijn
gezicht donkerbruin, verkleedde zich, trok zijn pet diep over zijn ogen en
klopte aan. 'Goedendag, keizer,' zei hij. 'Kan ik niet hier in het paleis
komen werken?' 'Jawel,' zei de keizer, 'ik heb iemand nodig om de
varkens te hoeden, want daar hebben we er zoveel van.'

Dus werd de prins tot keizerlijke varkenshoeder benoemd. Hij kreeg een
armzalig 'kamertje bij het varkenskot en daar moest hij blijven. Maar hij
zat de hele dag te knutselen en toen het avond was, had hij een beeldig
pannetje gemaakt met belletjes eromheen en zodra de pan kookte,
speelden die met leuk geklingel de oude melodie:
'Ach, mijn lieve Augustijn, alles is weg, weg, weg.'
Maar het aller-leukste was wel dat je, als je je vinger in de damp van de
pan hield, meteen kon ruiken wat voor eten er op ieder fornuis in de stad
werd gekookt; dat was nogal een ander geschenk dan een roos. Toen
kwam de prinses met al haar hofdames aanwandelen en toen ze het wijsje
hoorde, bleef ze heel lachend staan kijken, want zij kon ook 'Ach, mijn
lieve Augustijn' spelen. Het was het enige liedje dat ze kende, maar ze
speelde het met één vinger.
'Dat is dat liedje dat ik ken,' zei ze. 'Dan moet het een slimme
varkenshoeder zijn. Luister, ga hem eens vragen wat dat potje kost.' Dus
moest een van de hofdames naar binnen. 'Wat vraag je voor die pan?'
vroeg de hofdame. 'Tien kussen van de prinses,' zei de varkenshoeder.
‘Oei,' zei de hofdame. 'Voor minder doe ik het niet,' zei de varkenshoeder.
‘De varkenshoeder kussen doe ik niet!' zei de prinses en liep meteen door
- maar toen ze een klein eindje verder was, klonken de belletjes zo
aardig: 'Ach, mijn lieve Augustijn, alles is weg, weg, weg.'
'Weet je wat,' zei de prinses. 'Vraag hem of hij het voor tien kussen van
mijn hofdames doet.'
'Nee, dank je,' zei de varkenshoeder. 'Tien kussen van de prinses of ik
houd het pannetje.'
'Wat vervelend!' zei de prinses. 'Maar dan moeten jullie ervoor gaan
staan, dat niemand het ziet.' De hofdames gingen voor haar staan en
spreidden hun rokken uit, en toen kreeg de varkenshoeder de tien kussen
en de prinses het pannetje. Wat een pret was dat! De hele avond en de
hele dag moest de pan staan koken. Er was geen fornuis in de hele stad,
van de kamerheer tot de schoenmaker, of ze wisten wat erop werd
gekookt. De hofdames dansten en klapten in hun handen. 'Wij weten wie
er vruchtensoep en pannenkoeken eet, wij weten wie er pap en worst eet,
wat is dat interessant!' 'Maar wel mondje dicht, hoor, want ik ben de
dochter van de keizer’. zei de prinses. De varkenshoeder, dat wil zeggen,
de prins, maar ze wisten niet beter of het was een echte varkenshoeder,
liet geen dag voorbijgaan zonder iets te knutselen en deze keer maakte
hij een ratel. Als je die ronddraaide, hoorde je alle walsen, polka’s en
liedjes die sinds het begin van de wereld zijn gespeeld. 'Maar dat is
schitterend!' zei de prinses toen ze voorbijkwam. 'Ik heb nog nooit zo'n
mooie liedjes gehoord. Luister, ga hem eens vragen wat de pot met het
instrument nu kost, maar kussen doe ik niet.' 'Hij wil er honderd kussen
van de prinses voor hebben,' zei de hofdame die het was gaan vragen.

'Ik geloof dat hij gek is,' zei de prinses en liep door, maar toen ze een
klein eindje verder was, bleef ze staan: Ik moet die pot hebben,' zei ze, 'ik
ben de dochter van de keizer. Zeg hem dat hij tien kussen kan krijgen,
net als gisteren; de rest mag hij bij mijn hofdames halen.' 'Maar dat doen
we liever niet!' zeiden de hofdames.
'Jullie moeten!' zei de prinses. 'Als ik hem kan kussen, kunnen jullie het
ook wel. Onthoudt goed dat ik jullie betaal en dat jullie in het paleis
mogen wonen,' en toen moest de hofdame weer naar hem toe.
'Honderd kussen van de prinses,' zei hij, 'of ik houd de pot.' 'Ga ervoor
staan,' zei de prinses en toen gingen alle hofdames ervoor staan en hij
kuste haar.
'Wat zou dat toch voor een oploopje zijn bij de varkensstal?' zei de keizer,
die op zijn balkon stond. Hij wreef in zijn ogen en zette zijn bril op. 'De
hofdames voeren iets in hun schild. Daar moet ik bij zijn!' - Zodra hij op
de binnenplaats was, begon hij heel zachtjes te lopen en de hofdames
hadden het zo druk met kussen tellen, omdat het er eerlijk aan toe moest
gaan, dat ze de keizer helemaal niet aan hoorden komen. Hij ging op zijn
tenen staan. 'Wat krijgen we nou?' zei hij toen hij zag dat ze zoenden, en
toen sloeg hij ze met zijn pantoffel op hun kop, net toen de varkenshoeder
zijn zesentachtigste kus kreeg. 'Buiten alle twee!' zei de keizer, want hij
was boos en de prinses en de varkenshoeder werden allebei uit zijn
keizerrijk gezet.
Daar stond ze nu te huilen, de varkenshoeder mopperde .
'O, wat ben ik toch dom geweest!' zei de prinses. 'Had ik die knappe prins
maar genomen. O, wat ben ik ongelukkig.' De varkenshoeder ging achter
een boom staan, haalde al het bruin van zijn gezicht, trok zijn vieze kleren
uit en stapte toen in zijn prinsenpak te voorschijn, zo prachtig dat de
prinses vanzelf een buiging maakte.
'Ik wil je niet meer, weet je,' zei hij. 'Een eerlijke prins wou je niet. Je
begreep niets van de roos en de nachtegaal, maar de varkenshoeder
kuste je voor een speelgoedje. Bekijk het maar!' Hij ging zijn koninkrijk
binnen, deed de deur dicht en de grendel ervoor, dan kon zij buiten
blijven staan zingen:
'Ach, mijn lieve Augustijn, alles is weg, weg, weg!'
* * * EINDE * * *

De prinses op de erwt
Naar een sprookje van Hans Christian Andersen
Er was eens een prins die zo graag een prinses wilde hebben, maar het
moest een echte prinses zijn. Hij reisde de hele wereld rond om er één te
vinden, maar overal kwam er iets tussen. Prinsessen waren er genoeg,
maar of het échte prinsessen waren, daar kon hij nooit helemaal achter
komen, altijd was er iets dat niet helemaal in de haak was. Toen kwam hij
weer thuis en was erg bedroefd, want hij wilde graag een heuse prinses
hebben.
Op een avond brak er een verschrikkelijk onweer los; het bliksemde en
donderde, de regen stroomde neer: het was vreselijk!
Toen werd er aan de stadspoort geklopt en de oude koning ging
opendoen.
Het was een prinses die buiten stond. Maar, lieve hemel, wat zag ze eruit
door de regen en het noodweer! Het water liep uit haar kleren en haren,
bij de punt van haar schoen liep het erin en bij de hiel er weer uit; zij zei
dat ze een echte prinses was.
"Ja, daar zullen we wel achter komen!" dacht de oude koningin, maar ze
zei niets. Ze ging haar slaapkamer binnen, nam al het beddengoed weg en
legde een erwt op de bodem van het bed, nam toen twintig matrassen,
legde die boven op de erwt en toen opnieuw twintig veren bedden boven
op de matrassen. Daar moest de prinses nu 's nachts op liggen.
's Morgens vroegen ze haar hoe ze had geslapen. "O, verschrikkelijk
slecht!" zei de prinses, "ik heb de hele nacht bijna geen oog dicht gedaan!
De hemel weet wat er in mijn bed lag. Ik heb op iets hards gelegen en ik
ben over mijn hele lichaam bont en blauw! Het is afschuwelijk!"
Toen konden ze zien dat het een echte prinses was omdat ze dóór de
twintig matrassen en de twintig veren bedden heen de erwt gevoeld had.
Zó teer van huid kon alleen maar een heuse prinses zijn.
De prins nam haar toen tot vrouw, want nu wist hij dat hij een echte
prinses had, en de erwt kwam in het museum waar ze nu nog is te zien,
als tenminste niemand haar weggenomen heeft.
* * * EINDE * * *

EEN LESIDEE voor de GROEP 5-6
THEMA
Gevoeligheid, het gezegde: ‘Jij bent ook een prinses op de erwt’
SAMENVATTING
De zoektocht van een prins naar een ware prinses lukt maar niet, totdat
een doorweekt meisje zich aandient. De moeder neemt de proef op de
som, met de erwt onder de matrassen, en door de gevoeligheid van het
meisje blijkt het inderdaad een echte prinses te zijn.
WERKVORMEN
-

Kringgesprek

-

spreekwoorden bedenken

LESOPZET
a. Vertel het verhaal.
b. Vraag wat de kinderen ervan vinden. Bespreek vervolgens de
uitdrukking: ‘Jij bent ook prinses op de erwt’ en vraag of ze begrijpen wat
dat betekent. Is het bijvoorbeeld leuk als je zo gevoelig bent? Of heeft de
prinses op die manier ook wel een lastig leven?
c. Kennen de kinderen nog meer spreekwoorden over licht geraakt zijn,
gevoelig zijn (o.a. ‘Van een mug een olifant maken’, ‘Lange tenen
hebben’, ‘Snel op je teentjes getrapt zijn’) en kennen zij de betekenis?
d. Laat de kinderen bedenken waar ze zelf gevoelig voor zijn. Zijn ze
bijvoorbeeld gevoelig voor gezeur over het opruimen van hun kamer? Of
voor andere regels? Of zijn ze gevoelig voor hoe anderen met ze omgaan?
Of zijn ze gevoelig voor wedstrijden en willen ze altijd winnen? Of hebben
ze juist een gevoelige huid? Of voeten? En wat betekent die gevoeligheid?
Wat voor invloed heeft dat op hun eigen leven?
DOELSTELLING
-

Kinderen kennen enkele spreekwoorden en weten de betekenis.

-

- De kinderen krijgen zelfinzicht in hun eigen gevoeligheden.

