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INLEIDING
 
U gaat binnenkort met uw klas kijken 
naar de voorstelling In de Maneschijn. 
In deze lesbrief vindt u informatie over 
de voorstelling en staan opdrachten die 
u ter voorbereiding hierop kunt uitvoe-
ren.

Concept & idee: Marlyn Coetsier | Tekst & regie: Rob Vriens | 

Spel: Rik Engelgeer, Thijs Miedema en Jeroen van Venrooij | Decor 

& kostuums: Marlies Schot | Muziek: Joost Belinfante | Poppen: 

Marlyn Coetsier en diverse kunstenaars | Lichtontwerp: Maarten 

Verheggen |

Techniek: Gerran Kroes | Film & fotografie: Ilja Lammers| Flyer-

ontwerp: Noa Verhofstad & O.K. Parking | Productieleiding: Kim 

Eldering | Zakelijk leiding: Johanna Somers | Verkoop & Tourplan-

ning: Els Hazenbos | Marketing & publiciteit: Yara van der Putte | 

Bureauzaken & tourbegeleiding: Marina de Groot & Renske Rip

Met dank aan de kunstenaars: Isabel Alonso Pollo, Ellen van den 

Berg, Cynthia Borst, Aafke Buringh, Marlyn Coetsier, Anne Dronkers, 

Jogchem Jalink, Liesje Knobel, Sanne Lips, Stans Lutz, Sarah Nixon, 

Marlieke Reusink- Schoorl, Sibel Sahin, Rieks Swarte en Tim Velreads. 

Tg. Winterberg

Tg. Winterberg is een eigenzinnig theatergezelschap dat, dat onder 

de artistieke leiding van Marlyn Coetsier sinds 2003, energieke en 

visuele voorstellingen maakt vol krachtige beelden met een rijk palet 

aan manipulatietechnieken. Tg. Winterberg combineert poppen, 

objecten, en acteurs in vindingrijke en poëtische producties. Bij 

elke voorstelling wordt gewerkt met een passend collectief. Eerder 

maakte Tg. Winterberg samen met STIP Theaterproducties zeven 

succesvolle voorstellingen o.a. Op een klein stationnetje, Ellis Island 

en De Jazzbarones.

Bij elke voorstelling die wordt gemaakt, ziet Tg. Winterberg het als 

haar doel om haar passie voor het poppentheater te delen en de 

poëtische schoonheid van het genre bekender te maken bij een 

groter publiek; jong en oud. 

Meer informatie op www.tgwinterberg.nl

Een poëtisch, magisch en lichtvoetig belevingsverhaal voor iedereen die wel eens bang is in het donker.
Helena woont in een atelier op een blauwe wolk. Ze is dromenmaakster en maakt samen met haar hondje Pepe de dromen voor de mensen bened-en. Hun atelier staat vol droomdeeltjes: prinsessen, monsters, draken, zeemeerminnen, skeletten, astronauten en piraten. Via een magische buis glijden de dromen naar de mensen. Maar Helena zelf slaapt nooit. Ze wordt moe. En op een dag stopt Helena met werken en valt ze in een hoekje in slaap. De mensen dromen dan alleen nog maar rare dromen. In het atelier heerst paniek. Niemand weet meer wie nu wélke droom moet dromen. Als Pepe nou eens iemand vindt die hem kan helpen. Kunnen de dromen dan gered worden?

OVER DE MOOISTE AVONTUREN IN DE NACHT.
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LESMATERIAAL
Op de volgende bladzijde vindt u 
drie opdrachten die u met uw klas als 
voorbereiding op de voorstelling kunt 
uitvoeren. Wij raden u aan om alle drie 
de opdrachten te behandelen, maar hier 
bent u natuurlijk vrij in. Elke opdracht 
doet een beroep op een bepaalde han-
deling (praten, doen, spelen) die aansluit 
bij de leeromgeving van de doelgroep. 

Het lesmateriaal wordt afgesloten 
met een laatste, vierde opdracht. Het 
is essentieel als voorbereiding op de 
voorstelling om deze opdracht goed 
te bekijken. Als u deze met uw klas 
uitvoert, bent u helemaal klaar om naar 
In de Maneschijn te komen. 

Hier nog even alle opdrachten op een 
rijtje:

1
PRATEN (± 60 MIN.)
Deze opdracht is de introductieopdracht van het lesmateriaal. Er wordt besproken hoe de leerlingen zich moeten gedragen in een theater, en wat daar allemaal wel en niet kan. Daarbij wordt het thema van de voor-
stelling geïntroduceerd en besproken door middel van een kringgesprek, kennismaking met de personages en droomfiguren uit de voorstelling én een doolhofspel. Als laatste wordt, omdat In de Maneschijn een poppen-theatervoorstelling is, aandacht geschonken aan de basistechniek van 
poppenspel. 

2
DOEN (± 30 MIN.)
Tijdens deze doe-opdracht gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen, persoonlijke dromenvanger. Op deze dromenvanger kunnen de leerlingen al knutselend aangeven welke dingen/mensen/figuren ze liever wel in hun eigen dromen wensen te zien, en welke absoluut niet. Zodra de dromenvanger af is, mag iedereen hem mee naar huis nemen. Vervolg van de opdracht is dan, dat gedurende een zelf te bepalen 
periode iedere ochtend één of twee leerlingen over hun ‘gevangen’ dromen mogen vertellen. 

3
SPELEN (± 75 MIN.) 
In deze spelopdracht komt alles samen. De leerlingen maken aan de 
hand van een verhaal over een droom een toneelstuk. Dit toneelstuk 
wordt ‘aangekleed’ door maskers die de leerlingen in deze opdracht eerst kunnen maken. Mocht er tijd over zijn, is er ook nog de mogelijkheid om extra decorstukken toe te voegen aan het toneelstuk. Uitleg hiervoor staat allemaal in de spelopdracht beschreven. Net als in In de Maneschijn verzorgen de leerlingen tijdens deze opdracht dus een toneelstuk over dromen.

4
PYJAMA & REGELS (10 MIN.) 
Deze laatste opdracht is als leuk extraatje bedoeld. Als eerste worden de theaterregels herhaald, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbe-
reid op hun bezoek aan Tg. Winterberg. In de Maneschijn speelt zich af tijdens bedtijd wanneer alle kinderen dromen. Om de theaterervaring zo compleet mogelijk te maken, wordt de leerlingen als laatste gevraagd om in hun pyjama naar het theater komen! 
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1. PRATEN
Benodigdheden: 
Plaatjes van droomfiguren (bijlage 1), 
een eigen knuffel en het doolhofspel. 
(bijlage 2)

Duur:
60 min (afhankelijk van duur groepsge-
sprek)

Doel(en):
*  De kinderen kennis laten maken met 

het gegeven theater.
*  Het bespreken van het thema van de 

voorstelling d.m.v. een kringgesprek.
*  De kinderen kennis laten maken met 

de poppen (droomfiguren) uit de voor-
stelling.

*  De kinderen laten ervaren hoe hun 
eigen knuffel tot leven komt.

DEEL 1:
KRINGGESPREK (45-50 MIN.) 
Om de kinderen goed voor te bereiden op hun bezoek aan 

het theater is het belangrijk om een aantal dingen van te vo-

ren (wellicht in delen) te bespreken. (Volgorde staat niet vast).

1
HOE GEDRAAG JE JE IN HET THEATER? (5 MIN.)
Leg de leerlingen uit wat een theater is en hoe het publiek zich daar 
gedraagt. Alle kinderen krijgen een eigen plekje in de zaal, de lichten gaan 
uit en tijdens de voorstelling luistert het publiek naar wat er gebeurt 
op het podium. Als de voorstelling afgelopen is mogen de kinderen ap-
plaudisseren. Het applaus kan in de klas al geoefend worden natuurlijk! 
(Het kan handig zijn om deze informatie vlak voor vertrek te herhalen).

2
THEMA BESPREKEN: DROMEN (15 MIN.)
Houd een kringgesprek over het thema ‘dromen’. Deze vragen zouden 
gesteld kunnen worden:

·	 Wat	is een droom?
·	 Wie	droomt er wel eens?
·	 Hoe	ziet jouw droom	er dan uit?	(kleuren/	geuren)	

·	 Wie	komen er in	je droom voor? (bekenden/onbekenden/	jij	zelf?)

·	 Wat	is het verschil	tussen een droom en	een	nachtmerrie?

·	 Wat	doe	je als je een nachtmerrie hebt?

·	 Wat	is je lievelingsdroom?
·	 Kun	je deze	week proberen je dromen	te onthouden?

3
KENNISMAKEN MET DE DROOMFIGUREN (15 - 20 MIN.)
In de voorstelling komen heel veel fantasierijke poppen voor. Om de 
kinderen voor te bereiden op al deze figuren, laten we ze alvast kennis 
maken via foto’s. Omdat de poppen in de voorstelling geen naam krijgen, 
is het leuk om met de klas namen te verzinnen voor deze droomfiguren. 

In BIJLAGE 1 vindt u de foto’s van de droomfiguren. Deze kunt u uitprin-
ten of op een scherm laten zien aan de kinderen. 

De volgende vragen kunnen worden gesteld:

·	 Waar vind je deze droomfiguur op lijken?

·	 Hoe	denk je	dat	dit	figuur heet?
·	 Heb	je dit droomfiguur zelf	wel	eens gezien	in je droom?

·	 Hoe	denk je	dat	het	figuur zich	voelt?
·	 In welk	verhaal	zou	het	figuur voor	kunnen komen?



6

4
HOE KOMT JE KNUFFEL TOT LEVEN? (15 - 20 MIN.)
In de voorstelling bespelen de acteurs heel veel verschillende poppen. Om de kinderen te laten ervaren hoe het is om een pop tot leven te brengen en om ze te laten ervaren hoe het is om met iets te spelen dat buiten hen zelf ligt, is het leuk om ze hun eigen knuffel mee te laten nemen. Gezamenlijk kunnen de poppen bespeeld worden, poppen die kunnen 
kijken, voelen en praten, net als mensen. Hieronder tips:

·	 Geef je	knuffel	eerst een naam.
·	 	Hou	je knuffel vast	bij	het	hoofdje	en laat	‘m voor je op	je knieën staan of	zitten.
·	 	Kijk nu	eens met het hoofdje de	klas rond.	Hoe	kijkt jouw knuffel?	Wat zie hij allemaal?
·	 Laat je	knuffel	ademen,	zuchten.	
·	 Laat je	knuffel	lachen,	huilen.	
·	 	Kijk of	je je knuffel kunt laten lopen over	je benen of	op een tafel.	Hoe loopt hij? Kan hij vliegen? Hupsen? Kruipen?	Zwemmen? 
·	 	Hoe	klinkt de stem van je knuffel? Hoog	of laag? Praat hij snel	of langzaam?
·	 	Wat	gebeurt	er als jouw	knuffel	een	andere knuffel ontmoet?	Hoe	stelt hij zich voor?
·	 	Welk gevoel	heeft jouw knuffel bij die andere knuffel? Blij? Boos? Bang? Of	misschien wel verliefd!

DEEL 2:
DOOLHOFSPEL (15 - 20 MIN.)
In de voorstelling horen verschillende personages en droom-
figuren in duo’s bij elkaar. Het is de bedoeling dat de kinde-
ren Helena, de dromenmaakster uit de voorstelling, en haar 
hondje Pepe gaan helpen bij het maken van de juiste combi-
naties van deze personages en droomfiguren. 

In BIJLAGE 2 vindt u het doolhofspel. Rondom Helena en Pepe (midden) staan 8 foto’s van de personages en droomfiguren uit de voorstelling. Door het volgen van de paden vinden de kinderen de 4 juiste combina-
ties. Ze kunnen de duo’s bij elkaar laten horen door ieder pad dat twee figuren verbind, een eigen kleur te geven.
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2. DOEN
Benodigdheden:
Vouwblaadjes (liefst rond) in de kleuren 
rood en groen, zoveel mogelijk knutsel-
spullen, bijvoorbeeld: stiften, potloden, 
wasco, verf, linten, touwtjes,visdraad, 
wol, stroken papier, crêpepapier plak-
kertjes, glitters en kralen/ veertjes, lijm, 
plakband eventueel paperclips. 

Duur:
30 min (+ evt. elke dag 5 - 10 min voor 
het bespreken van dromen)

Doel(en):
*  De kinderen op een praktische manier 

bezig laten zijn met het thema v/d 
voorstelling

*  Aandacht vestigen op eigen dromen 
en laten inzien dat kinderen hier in-
vloed op hebben

DEEL 1:
DROMENVANGER MAKEN (30 MIN.)
In In de Maneschijn is Helena dromenmaakster. Ze maakt de 
dromen voor de mensen. Dromen jullie wel eens? En waar-
over? Weet je altijd nog waarover je droomt? Om erachter 
te komen waarover jullie dromen, gaan we in deze opdracht 
een dromenvanger maken. Deze dromenvanger vangt jouw 
eigen dromen waardoor je ze nog weet als je wakker wordt. 
Bijzonder aan de dromenvanger is, dat de ene kant groen is, 
en de andere kant rood. Op de groene kant mag je allerlei 
mensen/figuren/dingen tekenen/kleuren/verven/plakken die 
wel in je droom mogen voorkomen. Op de rode kant teken/
kleur/verf je allerlei dingen die verboden zijn in je droom. 
Op die manier voorkom je dat je droom vervelend of eng 
wordt, handig hè! 

VOLG DIT STAPPENPLAN OM JE DROMENVANGER TE MAKEN: 

1
1.	 	Je neemt een rood en een groen vouwblaadje (het liefst rond, anders rond knippen). 

2.  Op het groene vouwblaadje schrijf/teken/verf/plak je allerlei dingen 
die wel in je droom voor mogen komen.

3.  Op het rode vouwblaadje schrijf/teken/verf/plak je allerlei dingen 
die niet in je droom voor mogen komen.

4.  Deze vouwblaadjes plak je op elkaar.

5.  Aan de bovenkant van de vouwblaadjes komt een haakje om de 
dromenvanger op te hangen (bijvoorbeeld een touwtje, wol, lint met 
plakband vastmaken of een paperclip of tussen de twee blaadjes 
plakken)

6.  Aan de onderkant van de vouwblaadjes komen vier slierten van 
ongeveer 30cm lang. Materiaal hiervoor is vrij, maar denk aan: wol/
touw/visdraad met kraaltjes eraan/stroken papier of crêpepapier. 

7.  Deze slierten kun je zelf versieren en mooi maken. Denk aan kralen 
of veren op het einde. Of mooi gevlochten slierten.

8.  Neem je dromenvanger mee naar huis, hang hem bij je bed en vangen 
maar die dromen!

TIP
Tijdens het knutselen kunt u de 

muziek uit de voorstelling
 opzet-

ten. Deze muziek is te vinden op 

de website van Tg. W
interberg: 

www.tgwinterberg.nl. 

Ook de trailer van In
 de Mane-

schijn is hier te 
zien. De link naar 

de trailer: 
http://youtu.be/oHl1vwD-GHc
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DEEL 2:
ZIJN ER DROMEN GEVANGEN?
(ELKE OCHTEND 5 - 10 MIN.)
Nadat de leerlingen de dromenvangers mee naar huis heb-

ben genomen, kunt u elke ochtend een aantal leerlingen 

vragen naar zijn/haar droom. Probeer hierbij in te gaan op 

de maakbaarheid van hun eigen dromen. Stel dat er een 

monster in de droom voorkwam, probeer uw leerling dan 

een monster op zijn/haar dromenvanger te laten tekenen 

en vraag de volgende ochtend of het heeft gewerkt en of de 

droom nu vrolijker/positiever was. 

Mogelijke andere vragen voor tijdens dit gesprekje: 

·	 Wat	heb	je gedroomd? 
·	 	Kwamen er mensen/dieren/figuren in voor die je leuk vond? Had je	

die op je dromenvanger geschreven/getekend	of geplakt?	
·	 	Kwamen er mensen/dieren/figuren in voor die je niet leuk	vond? 

Had je die op je	dromenvanger geschreven/getekend	of geplakt?
·	 	Wil	je nog verboden	mensen/dieren/figuren of juist	leuke mensen/

dieren/figuren toevoegen aan je	dromenvanger? 
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3. SPELEN
Benodigdheden:
Maskers gekopieerd/print op dik papier 
(bijlage 3), stiften/kleurpotloden, elas-
tiekjes, scharen, perforator. 

Duur:
Voorbereiding en maskers maken 45 - 
60 min., spelopdracht 30 min.

Doel(en):
* Prikkelen van de fantasie
* Ontdekken dat dromen maakbaar zijn
* Samenwerken

In deze laatste opdracht komt alles sa-
men. De kinderen maken aan de hand 
van bijgevoegd verhaal over een droom 
een toneelstuk. U leest het verhaal voor 
en de kinderen beelden hun eigen rol 
met zelfgemaakt masker uit. 

DEEL 1:
VOORBEREIDING EN MASKERS MAKEN
(45 - 60 MIN.)
 
1.		Verdeel de rollen. Het ligt eraan hoeveel kinderen er in uw klas zitten. Het is handig dat er voor iedere rol minimaal een persoon is. Voor de 

rest bent u vrij om het naar eigen inzicht en creativiteit in te vullen. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of er 3 of 8 monsters/herten/trol-
lenvrouwtjes/astronauten/krokodillen zijn. 

 • 1 Hoofdpersoon Lisa/Wouter
 • Hertjes
 • Monsters
 • Trollenvrouwtjes
 • Astronauten
 • Krokodillen
 •  Maan

2.		Maskers maken. Het zijn maskers van droomfiguren die in de voor-
stelling voorkomen. Print de mallen uit de BIJLAGE 3 uit op stevig 
papier en geef het juiste masker aan het kind die de rol gaat spelen. 
Dit masker mogen ze zelf kleuren en uitknippen (of prikken). Op de 
aangegeven plekken kunt u gaatjes maken met de perforator en er 
elastiekjes door knopen zodat de kinderen de maskers tijdens het 
toneelstuk met de elastiekjes aan hun oren kunnen dragen. De hoofd-
persoon heeft in principe geen masker nodig, maar kan er natuurlijk 
wel een maken. 

3.			Extra decor en voorwerpen maken (optioneel) 
Als u het leuk vindt kunt u het decor nog aanvullen met spullen die u  misschien al heeft of die u samen met de kinderen kunt maken. 
Elementen die u nog toe zou kunnen voegen:

 • Sterrenhemel
 • Bed
 • Bomen
 • Blaadjes van de bomen in alle kleuren
 •  Schaapjes op een satéprikker. In BIJLAGE 4 vindt u de 

schaapjeskleurplaat die kunt u uitprinten, uitknippen 
en met een plakbandje op satéprikkers/ijsstokjes 
plakken

 • Zon

DEEL 2: 
SPELOPDRACHT (30 MIN.) 

VOORBEREIDING (OPTIONEEL) 
Om de kinderen voor te bereiden op hun rol kunt u ze een naam voor 
hun droomfiguur laten bedenken. Daarnaast kunt u de kinderen door de ruimte laten lopen in hun rol. U kunt de leerlingen ook verschillende din-gen laten uitbeelden hoe poetsten de monsters bijvoorbeeld hun tanden? Hoe zwaaien de prinsessen? Hoe dansen de monsters? Hoe drinken de hertjes? Etc.
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VERHAAL
VERSIE 1  

HOOFDPERSOON WORDT GESPEELD DOOR EEN JONGEN

Wouter gaat slapen.	Hij	kruipt lekker warm onder de	dekens en 
kijkt vanuit	zijn bed uit het raam naar buiten en ziet de maan en 

een prachtige sterrenhemel.	Het	lijkt wel of de	maan naar hem lacht.	
Wouter zwaait nog even naar de maan en zegt:	“Welterusten maan!”	
Wouter kan niet goed	in slaap komen,	hij	ligt te	draaien	in zijn	bed.	

Dan gaat	hij	rechtop	zitten en begint schaapjes te tellen die langzaam 
aan hem voorbij komen.	1….	2….	3….	4…	5…	6….	Langzaam wordt hij moe,	hij gaapt en	valt dan in	een	diepe slaap.Langzaam komt hij in een droom terecht. Een groepje hertjes huppelt 
rond hem heen en nemen hem mee. Samen huppelen ze verder door 
een mooi bos met mooie grote bomen en blaadjes in alle kleuren die 

naar beneden vallen. Rode blaadjes, gele blaadjes, groene blaadjes, maar 
ook blauwe, roze en paarse! Dan komt er vanuit de verte een groepje 

monsters aangelopen. Ze lopen heel grappig en maken er ook geluid bij, 
je kunt alleen niet zo goed verstaan wat ze zeggen. Ze praten in een 
fantasietaal. De monsters zijn ook helemaal niet eng! Wouter vindt ze 
zelfs grappig! De monsters lopen weer verder. Dat was leuk! Wouter 
zwaait en zegt: tot ziens! De monsters zwaaien terug. En dan opeens 

vliegen er astronauten langs hem heen, Wouter probeert ze aan te ra-
ken, maar dat lukt niet ze zijn zo snel! Hij rent achter ze aan en dan is 
hij op een nieuwe plek. Een plek aan het water waar heel stil, allemaal 
krokodillen liggen. Opeens beginnen de krokodillen heel traag rond te 
zwemmen. Ze duiken onder water en komen weer boven. In de verte 

hoort wouter veel en gezellig gelach. Hij kijkt achter zich en ziet alle-
maal lachende en giebelende trollenvrouwtjes. Langzaam loopt hij naar 
trollenvrouwtjes toe en ziet dan dat ze aan het dansen zijn! Wouter 
danst met ze mee. Ze maken samen een kring en houden allemaal 

elkaars handen vast. De hertjes komen er ook bij en dansen ook mee in 
de kring. Daarna volgen de monsters, krokodillen en de astronauten. En 
iedereen danst mee! Wouter kijkt omhoog en ziet opnieuw de maan en 
de prachtige sterrenhemel. De maan lacht weer naar hem en zegt: fijne 
nacht! Van al dat dansen is Wouter moe geworden en hij valt langzaam 
op de grond in slaap. Als hij zijn ogen open doet ligt hij weer in zijn 

eigen bed. Wat een fijne droom was dit. Hij kijkt naar buiten en ziet 
dat de zon schijnt. “Ik hoop dat het net zo’n fijne dag wordt als mijn droom!” zegt Wouter en hij staat op.

VARIATIE
U kunt het verhaal aanvullen/
aanpassen met elementen uit de 
dromen die de kinderen tijdens 
opdracht 2 verteld hebben. 
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VERHAAL
VERSIE 2

HOOFDPERSOON WORDT GESPEELD DOOR EEN MEISJE

Lisa	gaat slapen.	Ze kruipt lekker warm onder	de dekens en kijkt 

vanuit haar bed uit het raam	naar buiten	en ziet	de maan	en een 

prachtige sterrenhemel.	Het	lijkt wel of de	maan naar haar lacht.	Lisa 

zwaait nog even naar	de maan	en zegt:	“Welterusten maan!”	Lisa kan 

niet	goed in	slaap komen,	ze ligt	te draaien in haar bed.	Dan	gaat ze	

rechtop zitten en begint	schaapjes te telle
n	die	langzaam aan haar 

voorbij komen.	1….	2….	3….	4…	5…	6….	Langzaam wordt ze moe,	ze gaapt 

en valt dan in een diepe	slaap.

Langzaam komt ze in een droom terecht. Een groepje hertjes huppelt 

rond haar heen en nemen haar mee. Samen huppelen ze verder door 

een mooi bos met mooie grote bomen en blaadjes in alle kleuren die 

naar beneden vallen. Rode blaadjes, gele blaadjes, groene blaadje
s, maar 

ook blauwe, roze en paarse! Dan komt er vanuit de verte een groepje 

monsters aangelopen. Ze lopen heel grappig en maken er ook geluid 

bij, je kunt alleen niet zo goed verstaan wat ze zeggen. Ze praten in 

een fantasietaal. De monsters zijn ook helemaal niet eng! Lisa vindt 

ze zelfs grappig! De monsters lopen weer verder. Dat was leuk! Lisa 

zwaait en zegt: tot ziens! De monsters zwaaien terug. En dan opeens 

vliegen er astronauten langs haar heen, Lisa probeert ze aan te raken, 

maar dat lukt niet ze zijn zo snel! Ze rent achter ze aan en dan is ze 

op een nieuwe plek. Een plek aan het water waar heel stil, allemaal 

krokodillen liggen. Opeens beginnen de krokodillen heel traag rond te 

zwemmen. Ze duiken onder water en komen weer boven. In de verte 

hoort Lisa veel en gezellig gelach. Zij kijkt achter zich en ziet alle-

maal lachende en giebelende trollenvrouwtjes. Langzaam loopt hij naar 

trollenvrouwtjes toe en ziet dan dat ze aan het danse
n zijn! Lisa danst 

met ze mee. Ze maken samen een kring en houden allemaal elkaars 

handen vast. De hertjes komen er ook bij en dansen ook mee in de 

kring. Daarna volgen de monsters, de krokodillen en de astronauten. 

En iedereen danst mee! Lisa kijkt omhoog en ziet opnieuw de maan en 

de prachtige sterrenhemel. De maan lacht weer naar haar en zegt: fij-

ne nacht! Van al dat dansen is Lisa moe geworden en ze valt langzaam 

op de grond in slaap. Als ze haar ogen open doet ligt ze weer in haar 

eigen bed. Wat een fijne droom was dit. Ze kijkt naar buiten en ziet 

dat de zon schijnt. “Ik hoop dat het net zo’n fijne dag wordt als mijn 

droom!” zegt Lisa en ze staat op. 

VARIATIEU kunt het verhaal aanvullen/
aanpassen met elementen uit de 

dromen die de kinderen tijdens 
opdracht 2 verteld hebben. 
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4. PYJAMA & REGELS 
Benodigdheden:
Geen 

Duur:
10 min.

Doel(en):
*  Kinderen enthousiasmeren voor de 

voorstelling 
*  Herhalen van de theaterregels als 

voorbereiding op het theaterbezoek

DEEL 1: 
IN PYJAMA NAAR HET THEATER!
 
De voorstelling In de Maneschijn speelt zich af tijdens bedtijd wanneer 
alle kinderen dromen. Om de theaterervaring zo compleet mogelijk te 
maken, mogen de kinderen daarom in hun pyjama naar het theater 
komen! 

(Let op: om geen kou te vatten is het belangrijk dat de kinderen niet 
op blote voeten lopen en wellicht een dik vest meenemen voor over hun 
pyjama heen).

DEEL 2:
REGELS

U bent bijna klaar om met uw klas naar In de Maneschijn te komen. Als 
laatste is het handig om nog één keer de theaterregels met uw leer-
lingen door te nemen, zodat ze goed weten wat wel en geen gewenst 
gedrag is in een theater 

DE REGELS: 

Leg de leerlingen uit wat een theater is en hoe het publiek zich daar 
gedraagt. Alle kinderen krijgen een eigen plekje in de zaal, de lichten gaan 
uit en tijdens de voorstelling luistert het publiek naar wat er gebeurt 
op het podium. Als de voorstelling afgelopen is mogen de kinderen ap-
plaudisseren. Het applaus kan in de klas al geoefend worden natuurlijk!
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5. BIJLAGEN
Op de volgende pagina’s vindt u infor-
matie en aanvullingen op het lesmateri-
aal. Print en/of kopieer het zo nodig. 
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BIJLAGE 1 FOTO’S DROOM FIGUREN
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BIJLAGE 3: MASKERS
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BIJLAGE 3: MASKERS
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BIJLAGE 3: MASKERS
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BIJLAGE 3: MASKERS
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BIJLAGE 3: MASKERS
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Maak je eigen masker
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BIJLAGE 4: SCHAAPJES

kleurplaat
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6. TOT SLOT
Wij wensen u veel plezier en succes 
met het lesmateriaal en hopen u te 
zien bij In de Maneschijn, het liefst ín 
pyjama!

Met vriendelijke groet, 
Tg. Winterberg
Marlyn Coetsier
Artistiek Leider

LESBRIEF
Tekst &	concept: Shanna Chatterjee, Sanne Maas, Aniek Stokkers | 
Maskers &	bijlagen: Joris de Vries | Vormgeving:	O.K. Parking

IN DE MANESCHIJN
Concept &	idee:	Marlyn Coetsier | Tekst &	regie:	Rob Vriens | Spel: Rik 
Engelgeer, Thijs Miedema en Jeroen van Venrooij |	Decor &	kostuums: 
Marlies Schot | Muziek: Joost Belinfante | Poppen: Marlyn Coetsier en 
diverse kunstenaars | Lichtontwerp:	Maarten Verheggen |
Techniek:	Gerran Kroes | Film	&	fotografie:	Ilja Lammers|	Flyerontwerp:	
Noa Verhofstad & O.K. Parking | Productieleiding:	Kim Eldering |	Zakelijk 
leiding: Johanna Somers |	Verkoop	&	Tourplanning:	Els Hazenbos | Marke-
ting	&	publiciteit: Yara van der Putte | Bureauzaken &	tourbegeleiding: 
Marina de Groot & Renske Rip

INFORMATIE EN BOEKINGEN
TG.WINTERBERG

STIP	Theaterproducties
Nieuwe Leliestraat 169
1015 HD Amsterdam
+31(0)20-6230623
www.stipproducties.nl 
info@stipproducties.nl

www.tgwinterberg.nl
marlyn@tgwinterberg.nl
+31 (0)628388084
Volg ons op Facebook & Twitter


