Lesbrief
Molletje Bim
Door Poppentheater Koekla

Speelvlak: 4 m. br., 3 m. h., 4 m. d.
Speeltijd : ± 50 minuten
Opbouwtijd: 1.5 uur
Abreektijd: 45 minuten
Verduistering: zeer gewenst
De voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar.
Inlichtingen en boekingen:
Theaterbureau Frijns
Van Wassenaerstraat 46
3262 ET Oud-Beijerland
Tel.: 0186 – 574925 | 06 – 2321 0375
E-mail: dionne@theaterbureaufrijns.nl
www.theaterbureaufrijns.nl
Onze website: www.koekla.nl

Voorbereiding op het gaan naar een voorstelling
Vertel de kinderen over de locatie waar de voorstelling plaats vindt en
eventueel over de reis er naar toe.
Wijs ze op de toiletten.
Soms moeten de schoenen uit.
Vertel dat tijdens de voorstelling het licht in de zaal uitgaat.
De speelster legt zelf de regels uit van het theater.
Over het applaus: hoe mooier je de voorstelling vindt, hoe langer en
harder je klapt.
Zie toe op een tribune-gewijze opstelling. Dan kan iedereen alles zien.

Wat kunt u vertellen over het verhaal
Het is gebaseerd op een serie filmpjes over een klein molletje.
Wie komen er in voor:
• Molletje Bim
• Dokter Hond
• Het kleine vogeltje
• Mama vogel
• De Kat

Het verhaal
Molletje Bim is een slim en opgewekt dier. Hij woont in een bloemrijke tuin, onder de grond en
hij kruipt graag door de modder met zijn ogen dicht. Dan kan hij met zijn neus en snorharen
voelen waar hij heen moet. En dan komt er geen zand in zijn ogen. Hij is ook graag boven de
grond. Maar daar woont een kat. Op een dag komt er een vogeltje aan gefladderd. Het is alleen en
zijn moeder is zoek. De gemene kat vangt het vogeltje. Bang piept hij, heel hard en ja hoor, daar
komt Molletje. Molletje bevrijdt hem, precies op tijd. Molletje Bim ontfermt zich over het jonge
dier. Hij brengt hem naar dokter Hond die hem weer beter maakt.
Door Molletje’s zorgzaamheid groeit de vogel op tot een mooie, volwassen vogel. Als dank leert
de vogel molletje te vliegen. Zullen ze de moeder van vogel terug kunnen vinden?
Een luchtige, vrolijke en muzikale voorstelling die de kleintjes meeneemt in de gezellige en
kleurrijke wereld van Molletje Bim.
Spel: Christina Boukova, regie: Evgenij Bondarenko en Larissa Khonich, techniek: Gilian
Dierdorp, Decor: Gilian Dierdorp, poppen: Evgenij Bondarenko en Valerie Boldanuk

Vragen om te bespreken in de klas
1.Waar woont een klein vogeltje?
2. Als iemand aan jou zou vragen: “Wie ben je?” Wat zou jij dan
antwoorden? Jij weet wel wie je bent. En hoe je heet.
3. Ben je wel eens helemaal alleen geweest? Dat je niet wist waar je
was en wat je moest doen? Vertel.
4. Ben je wel eens je mama kwijt geweest? Hoe was dat?
5. Zou jij zomaar een verhaaltje kunnen vertellen? Probeer het eens.
Waar zou jouw verhaal over gaan? Over een poes of over een
soldaat of een olifant?
6. Kun jij je voorstellen hoe het is om als een mol te leven. En nooit de
zon te zien? En de maan en de bomen. En wat nog meer niet? Wat
zou je het meest missen? Misschien is het lekker warm onder de
grond. Maar er zijn geen kleuren.
7. Het is heel dapper van Molletje Bim dat hij de vogel gaat redden.
Heb jij wel eens iets dappers gedaan? Vertel.
Maak er een mooi verhaal van, dan gaan wij applaudisseren.
8. Als jij vleugels had en zou kunnen vliegen, wat zou je dan het fijnst
vinden? Zou je heel hoog gaan, hoger dan de bergen, hoger dan de
wolken?

Hieronder volgen enkele kleurplaten die de kinderen kunnen inkleuren.

