Begeleiding bij de voorstelling: Winterhaas
Naar Edward van de Vendel
Door Figurentheater Vlinders & C⁰

⁰
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Gemeentelijk Cultureel Ambassadeur voor Vlaanderen /Beveren Waas
Erkend en gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen
Artistiek Verantwoordelijke : Ronny Aelbrecht
Jeugdproductie ‘GRABBELPAS’ 1996
Winnaar ‘Medaille van Verdienste VVP’
Winnaar ‘Golden Star’ internationaal festival Slovenië 1997
Winnaar ‘Gouden Moubarak’ internationaal festival Iran 1998 & 2000
Winnaar bijzondere juryprijs internationaal festival Praag 1999 , 2002 & 2003
Winnaar prijs voor de beste speler internationaal festival Praag 2001
Winnaar publieks- en kinderprijs internationaal festival Praag 2003
Winnaar prijs beste manipulatie en gebruik figuren Landjuweel 2007
Winnaar puppeteer of the year WAP 2008
Cultuurboom Beveren 2008
Grand prix children jury 42nd PIF festival Zagreb 2009
Golden Magnolia Awards for Artistic Innovation and for performance
1st International Puppet festival Shanghai 2009

Beste, leerkracht, begeleider,

Sinterklaas, de kindervriend bij uitstek, is een jaarlijks thema in de kleuterschool en het eerste leerjaar.
Creatieve geesten bedachten allerlei projecten, lessen, spelletjes, liedjes…die vind je in deze mini
begeleidingsmap niet terug, je heb ze allicht al in overvloed.
Creatieve voorstellingen over Sinterklaas zijn, volgens onze bescheiden mening, eerder schaars.
Meestal is de zak of zwarte Piet zoek, de Sint ziek en dergelijke meer.
De thematiek rond Sinterklaas wordt, op enkele uitzonderingen na, nauwelijks benaderd. Wij waren
daardoor uiterst gecharmeerd door het boek van Edward van de Vendel. Hij doet op een sublieme
manier het al dan niet bestaan of, er wel dan niet in geloven uit de doeken. Dit alles gezien door de
ogen van boerderijdieren.
Zijn boek werd de aanzet tot onze voorstelling. Het scenario, het beeld en de poppen zijn op het boek
gebaseerd. We wensen dat je er van geniet of genoten hebt.
Je vindt hier verder de korte inhoud, de medewerkers, enkele technische weetjes, de 2 liedjesteksten
en de 2 liedjes in MP3 bestand.

Met ‘pop’sitieve energie

Ronny Aelbrecht & Milly Jennes
Spelers en ontwerpers van Winterhaas.
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Korte Inhoud /Medewerkers/Technisch
De dieren wachten vol spanning op het bezoek dat ’s nachts de cadeautjes komt brengen. Kef de hond
heeft immers alles afgeluisterd van de kinderen van de boer. Hij kent zelfs de naam van die goede
bezoeker: Winterhaas
Idee/boek:
Winterhaas van Edward van de Vendel, illustraties: Sebastiaan Van Doninck
Productie, scenario:
Ronny Aelbrecht
Regie,scenografie,spel,techniek:
Ronny Aelbrecht, Milly Jennes
Poppen:
Dimitri Todorov, Diana Uzunova
Muziek,compositie,arrangementen,opnames:
Thomas Nicolai, Nele Paelinck
Decor:
Milly Jennes, Ronny Aelbrecht (assistentie)
Speciale dank:
Dimitar Dimitrov (contact Belgium/Bulgaria)
Els Gobau (naai- en breiwerk)
Gemeente Beveren-Waas (samenwerkingsverband met CC Ter Vesten)
Provincie Oost-Vlaanderen
Technisch:
Ideale leeftijd: 2,5 tot en met 6 jaar. Dus de volledige kleuterschool EN het eerste leerjaar.
Maximum aantal toeschouwers: 80. Wanneer de school meer leerlingen heeft wordt de voorstelling verschillende
malen gespeeld. Dit heeft geen financiële gevolgen, en brengt dus geen meerkost met zich mee.
Duur van de voorstelling: 35 minuten.
Opbouwtijd: 1 uur 15 minuten. Afbouwtijd: ongeveer 30 minuten. Verduistering: mag, maar moet niet.
Minimum speelruimte: breedte :5,5 m

diepte :4,5 m hoogte: niet belangrijk

Geluid / licht: eigen installatie van figurentheater Vlinders & Cº.

Lied: Winterhaas kom je nou?
Refrein:
Winterhaas kom je nou? Winterhaas kom je nou?
Wij wachten hier op jou,al zo lang in de kou…
Winterhaas kom je nou? Winterhaas kom je nou?
Wij wachten al zo lang hier op jou…
Strofe 1:
Ik wil zo graag een hoekje,
een schuilhoekje van hout..
om lekker in te schuilen..
want ik heb het nu zo koud.
En voor mij een mooi paar sokken,
of een rok, maar iets van wol..
een lekker warme vacht..
mm.. heerlijk zacht
Refrein:
Solo:
Strofe 2:
Ik wil alleen maar dropjes,
die heerlijk smelten in mijn mond..
zwarte snoepjes om van te smullen,
ook al is dat niet gezond.
En ik voor mijn grote oren,
een hele hele mooie speld..
zodat ik zie waar ik kan lopen..
in het veld.
Refrein:
Solo:
Refrein:2x

Slotliedje Winterhaas
Eén keer op een jaar,
Dan komt de Sint, dat is echt waar..
Hij brengt cadeautjes voor ons mee,
Met zijn boot over de zee.
Speelgoed, snoepjes, mandarijn,
Dat vinden wij wel fijn..
Dolle pret voor groot en klein.

Nee, er was geen winterhaas,
Maar echt wel Sinterklaas.
Hij brengt wat hij belooft,
Als je maar in hem gelooft.
Er is ook geen varkentje..
met een lange snuit,
maar ’t verhaaltje is wel uit.

