|Begeleidingsmap|

|Sapperdepieter Muisje|
Een productie van
Figurentheater Vlinders & C°
CC Ter Vesten en Mini Theatre Ljubljana

oktober 2011

Inhoudstafel
INHOUDSTAFEL

2

INLEIDING

3

FIGURENTHEATER VLINDERS EN C°

4

DE VOORSTELLING: SAPPERDEPIETER MUISJE

4

INHOUD - PROMOTIETEKST
MEDEWERKERS
TECHNISCHE FICHE
WAT TE VERWACHTEN
FIGURENTHEATER
PERSONAGES
LIEDJES UIT DE VOORSTELLING

4
4
5
5
5
5
5

IDEETJES OM HET THEMA VAN DE VOORSTELLING IN TE LEIDEN

6

HET VERHAAL VAN SAPPERDEPIETER MUISJE IS EEN SLOVEENS SPROOKJE
HET VERHAAL VAN SAPPERDEPIETER MUISJE GAAT OVER EEN MUISJE
HELP JIJ HET MUISJE OM DE JUISTE WEG NAAR DE NOOTJES TE VINDEN?

6
6
7

NAVERWERKING

8

HOE TANDPIJN EN SLECHTE TANDJES VOORKOMEN?
KLASGESPREK: BEZOEK AAN DE TANDARTS
DOE-OPDRACHTEN
BIJLAGEN

8
8
9
11

LECTUUR

15

BIOGRAFIE

15

Sapperdepieter Muisje

p. 2

Inleiding

Dit keer nemen figurentheater Vlinders & C° ons mee in een bekend Sloveens sprookje. De voorstelling
is gemaakt door Vlinders & C°, Mini Theatre uit Ljubljana en Anna Victorova (Sint-Petersburg) in het
kader van het Europese project ‘Puppet Nomad Academy lll’. Het gaat over een muisje dat in een harde
noot bijt en naar de tandarts moet. Het stuk ging in première op woensdag 20 november 2013 in CC Ter
Vesten in Beveren. De voorstelling sluit perfect aan bij lessen over gezond eten, tanden poetsen, …
Deze voorstelling is gemaakt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, kleuters dus. Misschien is dit hun eerste
theaterbezoek. Zorg dat ze goed zijn voorbereid. Zo komen er niet te veel onverwachte dingen op de
kleuters af en kunnen ze met een veilig gevoel genieten van de voorstelling.
Hoe gaan we naar toneel en wat is dat eigenlijk? Er kan gesproken worden over de reis met de bus, dat
ze hun jas moeten afgeven aan de vestiaire en even moeten wachten, dat het donker zal worden in de
zaal en dat daarna de voorstelling begint. Dat ze mogen kijken en reageren (lachen, klappen als ze iets
leuk vinden, meedoen en meezingen als dat gevraagd wordt). En dat ze in hun handjes mogen klappen
als de voorstelling gedaan is. Dat hoort ook allemaal bij een theaterbeleving.
Wij bieden u deze begeleidingsmap aan, het is een blokkendoos met ideeën, maar we rekenen erop dat
u zelf aan de slag gaat om extra informatie en illustraties op te zoeken. U maakt best een selectie op
basis van wat er in de lessen past, van wat u denkt dat er het best gaat werken of wat uw leerlingen in
hun leeftijdscategorie interessant vinden.
Deze lesmap is slechts een aanzet tot de bespreking en verwerking van de voorstelling. Wij laten het
verder aan de verbeelding van de kleuterleidsters, kleuterleiders, begeleiders en de kinderen zelf om dit
boeiend spektakel verder uit te diepen. Veel plezier ermee!
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Figurentheater Vlinders en C°
Figurentheater Vlinders en C° is een autonoom figurentheater gesticht in 1983
met internationale ervaring
met prijzen en erkenningen in binnen- en buitenland
met vier jaar televisie-ervaring op RTBF.
Wij spelen:
Poppen- en figurentheater voor het (h)eerlijkste publiek ter wereld:
peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.
We hebben zelfs enkele producties voor volwassenen.

Figurentheater Vlinders & C°:
Contact: Ronny Aelbrecht
http://www.vlinders.be
vlinders@vlinders.be
tel/fax: 03 755 24 45
GSM: 0476 33 84 03
Wij houden eraan:
Prachtige voorstellingen te spelen.
De kracht van de verbeelding als uitgangspunt te gebruiken.
Alle voorstellingen zo verscheiden mogelijk te maken
(vlinders vliegen immers niet rechtlijnig)

De voorstelling: Sapperdepieter Muisje
Inhoud - promotietekst
Het Sloveense sprookje naar het bekende boek Sapramiska van Svetlana Makarovic gaat over de eerste
dappere muis ooit die op een tandartsstoel moet. Sapperdepieter Muisje is dolgelukkig. Ze heeft immers
drie lekkere hazelnoten gekregen. Mmmm… smullen geblazen, maar -aauw- plots een gebroken tand.
Wat nu? Harde noten kan onze heldin niet meer kraken! Hop, daar begint de zoektocht. Langs rups,
eekhoorn, kikker…tot op de stoel van tandarts Specht.
Een muzikaal reisverhaal met een verrassende afloop. Fris, echt poppenspel, opgefleurd door vele liedjes
waarvan alle kleuteroogjes gaan glinsteren.
Sapperdepieter Muisje is een scène-op-scène voorstelling. Dit wil zeggen dat de kinderen heel dicht bij de
spelers mogen zitten. In theaters zelfs op het podium. Ze worden dus heel nauw betrokken bij heel het
gebeuren.

Medewerkers
regie: Robert Waltl (Mini Theatre Ljubljana)
spel: Milly Jennes & Ronny Aelbrecht
muziekadaptatie: Patrik Claes
vertaling: Glenn De Ville
scenografie & poppen: Anna Victorova
Lichtplan: Koen Dilliën - CC Ter Vesten
Lesmap: Annemie Brys en Tine Mendonck - CC Ter Vesten
Eindredactie lesmap: Ben Croon - CC Ter Vesten
Coproductie: CC Ter Vesten, Beveren
Sapperdepieter Muisje

p. 4

Technische Fiche
Leeftijd: 2,5 tot 6 jaar
Ideaal aantal toeschouwers: 80 à 100
Speelduur: 45 minuten
Cast: 2 spelers (in theaters: soms 1 extra technieker)
Verduistering: noodzakelijk
Speelvlak: één effen vlak
Speelruimte: ideaal: 8 x 7 x 4 (B x D x H) - minimum: 6 x 6 x 3 (B x D x H)
Podium: niet noodzakelijk, geen podium = kinderen oplopend plaatsen
Opbouwtijd:2.30 uur
Afbraaktijd: 1 uur

Wat te verwachten
Figurentheater
= De kunst van het theater maken met behulp van theaterpoppen.
Je kan de poppenspelers zien terwijl ze met de poppen spelen. Figurentheater wil daarom niet zeggen
dat het poppenkast is. Deze voorstelling is een kijk- en luistervoorstelling, geen poppenkast waar de
kinderen mogen meespelen of zelfs roepen naar de spelers. Rustig meevolgen en genieten is de
boodschap.

Personages







Sapperdepieter Muis: hoofdrol, eet graag nootjes als ontbijt
Rups/vlinder: heeft ook tandpijn en is daardoor niet goedgezind
Mevrouw de Eekhoorn: heeft een mooie staart waar ze fier op is en houdt ook van
hazelnootjes, eet ongevraagd een noot van Sapperdepieter Muis op
Kikker: eet graag vliegjes, probeert de muis te helpen om de noot open te breken
Dokter Specht: is een dokter en tandarts, verzorgt en geneest zieke tandjes
Muizengeest: is een beetje griezelig maar heeft medelijden met SapperdepieterMuis en kan
toveren

Liedjes uit de voorstelling
Liedje Geluk
Moet j'eens kijken in mijn tuintje, ja het leven is hier goed
Elke morgen word ik wakker met een glimlach op mijn snoet!
(Van je) tralalalalalalalala!
Mooie bloemen, zachte blaadjes en mijn teentjes in het gras
Als ik moe ben een warm nestje waar ik lekker knus in pas
(Van je) Tralalalalalalalala!
Af en toe naar eten zoeken, ja dat hoort er natuurlijk bij
Maar soms legt zij hier plots wat lekkers, ja het lijkt wel toverij
(Van je) Tralalalalalalalala!
Moet je kijken, wat daar klaar ligt, en dat allemaal voor mij
Drie grote hazelnoten, sappernootjes wat ben ik blij
(Van je) Tralalalalalalalala!
Wat een honger, ik kan niet wachten, ja het is zo stilaan tijd
Dus je raadt al mijn gedachten, die noot wordt mijn ontbijt
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Liedje 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 de 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!

Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Net als sneeuw zo helder wit!
Mooie witte tandjes,
Mooie witte tandjes,
Ik bijt door eender welke pit!

Ideetjes om het thema van de voorstelling in te leiden
Het verhaal van Sapperdepieter Muisje is een Sloveens sprookje
Wat is een sprookje?
Het woordje ‘sprookje’ is afgeleid van het middeleeuwse ‘sproke’, dat verhaal of vertelling betekent.
De definitie van een sprookje is: een mondeling overgeleverd volksverhaal waarin men veel fantasie
gebruikt. Vaak begint een sprookje met “Er was eens…” Het speelt zich af op een onbepaalde plaats in
een onbepaald verleden.
Nu omschrijven we sprookjes als kinderverhalen waarin meestal een levensles zit.
Sapperdepieter Muisje is een dierensprookje: een verhaaltje met dieren in de hoofdrol. Deze dieren
spreken en gedragen zich als mensen.

Het verhaal van Sapperdepieter Muisje gaat over een muisje
Hoe ziet een muisje eruit?
Een klein diertje met een lange staart, voelt zacht aan, heeft een grijze, witte of bruine kleur.
Er zijn verschillende soorten muizen: huismuis, bosmuis, woelmuis, veldmuis,…
De huismuis is waarschijnlijk het meest gekend bij de kinderen.
Huismuizen zijn kleine zoogdieren en ze behoren tot de groep van de knaagdieren. Ze hebben een
zachte, bruingrijze vacht die op de buik iets lichter is dan op de rug. Ze hebben grote oren en ogen. De
geringde, geschubde staart is ongeveer even lang als de muis zelf. Ze zijn vooral ’s nachts actief.
Waar leven muisjes?
In het bos, tussen hout, in oude huizen, op zolder, in schuren, …
Wat eten ze?
Huismuizen zijn echte alleseters (plantaardig en dierlijk voedsel). Ze hebben een voorkeur voor noten,
granen, zaden, wortelen en insecten, larven en wormen.
Muizen hebben tanden die altijd doorgroeien. Ze moeten daarom genoeg te knagen hebben, zodat de
tanden kunnen afslijten. Muizen die in de vrije natuur leven, eten alles wat op dat moment voorhanden
is: gedroogd vlees, graan, groenten, fruit, noten… afhankelijk van waar ze leven.
Bekende fictieve muizen: Mickey Mouse en Diddl
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Help jij het muisje om de juiste weg naar de nootjes te vinden?
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Naverwerking
Hoe tandpijn en slechte tandjes voorkomen?





Gezonde voeding (voedingsdriehoek)
Weinig snoepen – suikers vermijden
Wat zijn gaatjes?
Goed poetsen

 Gezonde voeding
Wat is gezonde voeding? Wat is gezond? Wat is goed voor de tandjes en wat is slecht voor de tandjes?
Aan de hand van voorbeelden en prenten kan dit besproken worden.
De voedingsdriehoek kan ook al eens getoond worden aan de kinderen. Bovenaan is er een heel klein
topje. In die groep zitten de koekjes, het snoep, de frisdranken. Hoe kleiner het hokje in de
voedingsdriehoek, hoe minder we daar van nodig hebben. Snoep en koek zijn dus niet echt nodig. De
kinderen mogen het wel eens eten, maar niet te veel. De groep van de groenten en het fruit is groter in
de voedingsdriehoek. Deze voedingsmiddelen zijn gezonder. ‘Snoep gezond, eet een appel’ is dus zeker
waar!
 Waarom zijn koekjes en snoep wel lekker, maar niet zo gezond?
Ze bevatten veel suiker en vet. Van te veel vet word je dik. Heel dikke mensen kunnen veel minder
bewegen en worden vaker ziek.
Suiker is heel lekker omdat het zoet smaakt. Maar suiker is niet zo goed voor onze tandjes.
Bacteriën houden van suiker. Ze groeien goed op onze tanden met al het suiker dat eraan kleeft.
Als deze piepkleine diertjes (we zien ze niet met het blote oog) te lang aan onze tandjes blijven kleven,
tasten ze onze tandjes aan. Dit wil zeggen dat er bruine of zwarte puntjes op onze tandjes komen en dat
is niet goed.
 Wat zijn gaatjes?
Gaatjes zijn zwarte plekjes op de tandjes. Het tandglazuur, het beschermlaagje dat onze tandjes sterk
houdt, gaat kapot door bacteriën. Als het tandglazuur verdwijnt, kunnen de bacteriën verder
doordringen naar het binnenste van de tand. Een gaatje in je tand is niet fijn. Het kan pijn doen als je eet
of drinkt.
 Goed poetsen
Om de tandjes sterk en gezond te houden, moeten we goed poetsen.
Aan de hand van een klasgesprek kan besproken worden wat er allemaal nodig is om de tandjes te
poetsen. Met prenten kan getoond worden hoe je best kunt poetsen.

Klasgesprek: bezoek aan de tandarts
Wie is er al naar de tandarts geweest?
Wat doet de tandarts?
Waarom gaan we naar de tandarts?
Wat gebruikt de tandarts allemaal?
Wat doet de tandartsassistent(e)?
Hoe ziet de tandarts eruit, welke kleren draagt hij/zij?
Waarom vult hij gaatjes?
Afsluiting:
Laat kinderen over hun ervaring vertellen.

Sapperdepieter Muisje

p. 8

Doe-opdrachten
Knip de prenten uit en zet ze dan in de juiste volgorde
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Zet een groene cirkel rond de dingen die goed zijn voor je tanden en een rode cirkel rond de dingen die
slecht zijn voor je tanden.
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Bijlagen
Hoe moet ik me gedragen bij de tandarts?
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Tandenpoetsen, hoe doe je dat?
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Als je naar de tandarts gaat, volg je een aantal stappen. Knip de plaatjes uit en plak ze nadien in de juiste
volgorde op een vel papier.
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Praatplaat: toon de tekening aan de kleuters en bespreek met hen wat ze zien, wat ze al kennen, …
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Lectuur
In de bib en de boekenwinkel vind je veel boekjes over tanden. Hieronder een lijst met enkele
suggesties.

Anna poetst haar tanden [Boek] . - Kathleen Amant. - [22] p. : ill. - Nederlands. - Met poetstips. - 978-90-4480691-5. - Hasselt. - Clavis, 2007
Een mond vol tanden [Boek] . - Arend Van Dam. - 70 p. : ill. - Nederlands. - 90-00-02921-X. - Amsterdam. - Van
Goor, cop. 1993
Grote tanden [Boek] . - Marita De Sterck. - Ingrid Godon. - [28] p. : ill. - Nederlands. - 90-5838-104-8. - Wielsbeke.
- De Eenhoorn, 2001
Haar op je tanden [Boek] / Ann Lootens ill. Tineke Meirink. - Ann Lootens. - Tineke Meirink. - 25 p. : ill. Nederlands. - 90-6822-660-6. - Hasselt. - Clavis, 1999
Met je mond vol tanden [Boek] . - Roger Diévart. - Pierre-Marie Valat. - 33 p. : ill. - Nederlands. - 90-276-1036-3. Tilburg. - Zwijsen, 1988
Spaar je tanden [Boek] . - An Debaene. - Ingrid Godon. - 35 p. : ill. - Nederlands. - 90-6565-301-5. - Leuven. Infodok, 1989.
Tanden brengen geluk [Boek] . - Mirjam Pressler. - Gitte Spee. - 51 p. : ill. - Nederlands. - 90-6084-920-5. Kampen. - La Rivière en Voorhoeve, cop. 1990
Tanden [Boek] . - Henry Pluckrose. - 32 p. : ill. - Nederlands. - 90-05-06366-1. - Gorinchem. - De Ruiter, cop. 1992
Tanden [Boek] . - Saviour Pirotta. - 24 p. : ill. - Nederlands. - Omslagondertitel : Tanden van dieren en tanden van
mensen. - 90-5495-737-9. - Harmelen. - Corona, cop. 2003
Waarom moet ik mijn tanden poetsen en andere vragen over gezonde tanden [Boek] . - Louise Spilsbury. - 31 p. :
ill. - Nederlands. - 9789055663903. - Etten-Leur. - Corona, cop. 2009
Witte tanden [Boek] . - Zadie Smith. - 402 p. - Nederlands. - 9789044601534. - Amsterdam. - Prometheus, 2008

Biografie
www.wikipedia.be
www.ivoren kruis.nl
www.pinterest.com
www.loketgezondleven.nl - lesideeën
www.kinderpleinen.nl
www.dagjules.be
U vindt ook meer informatie op de website van de verschillende ziekenfondsen
http://www.cm.be/b2b/scholen/basisonderwijs/ben-de-bever/index.jsp
www.cm.be - brochures
www.oz.be – 7 richtlijnen voor gezonde tanden
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