LESBRIEF

De Kikkerprinses door Poppentheater Koekla
Een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar
In deze lesbrief staan suggesties voor oefeningen of gespreksthema’s om voor en/of
na de voorstelling met de kinderen in de klas door te nemen.
De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar, het is een poppentheatervoorstelling
waarbij sommige karakters gespeeld worden door een actrice. De thema’s in de
voorstelling zijn o.a : sprookjes, helpen, avontuur, spelen, belonen, dieren.

1. HET VERHAAL
De Kikkerprinses
Als een mooie prinses in de paleistuin aan het spelen is met een vrolijk konijn is daar
plotseling de tovenaar Bis Bis. Hij wil met haar trouwen. Maar de prinses wil niet.
Daar is de tovenaar zo boos om dat hij haar betovert in een groene, gladde kikker...
wat een schrik. Alleen de juiste prins kan de betovering verbreken. Maar hoe kom je
aan een ware prins? Het konijn wil helpen, hij gaat op zoek. Met behulp van o.a. een
bolletje wol, een dikke oma-beer en haar kleinkinderen, weet het konijn de juiste prins
te vinden. Zo wordt de betovering verbroken... Arme tovenaar.
Een lentefris, muzikaal sprookje gespeeld met de directe kracht van schitterende
handpoppen in een verrassend decor. Voor alle kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar.

Concept en spel: Christina Boukova
Regie en Dramaturgie: Jevgeni Bondarenko
Poppen: Jelena Beresneva
Decor: Gilian Dierdorp, Christina Boukova
Licht en geluid: Gilian Dierdorp
Illustratie: Gilian Dierdorp, cor!graphics
Met veel dank aan Marijke Meyer

2. KIJK-REGELS
Wat in ieder geval belangrijk is om voor de voorstelling met de kinderen door te
nemen, zijn de kijk-regels:
Ze gaan naar een theater of een speellokaal en zijn onderweg er naar toe graag rustig,
zodat er geen andere mensen gestoord worden.
Een theatervoorstelling is geen film, er staat een actrice op het toneel en die hoort ook
alles wat in de zaal gebeurt, en dat kan haar afleiden van haar verhaal; dus niet praten
of snoepen of ritselen in de zaal. Dat stoort bovendien ook de kinderen naast je. Dus
van te voren even naar de WC. En natuurlijk, ook voor de begeleiders en leerkrachten,
mobiele telefoons en MP 3 spelers en dergelijke uit !
Lachen mag; en als je iets niet begrijpt, ga het dan niet aan je buurman of vrouw
vragen, maar let extra goed op want meestal worden de raadsels in de loop van een
voorstelling vanzelf opgelost ! Veel plezier alvast !

3. Kringgesprekken:
Thema: sprookjes
De Kikkerprinses is een sprookje. Weten jullie wat een sprookje is? Dat is een heel
oud verhaal, dat vroeger al aan alle kinderen werd verteld. Twee broers vonden al die
sprookjes zo mooi, dat ze het hele land, Duitsland, door gegaan zijn om sprookjes te
verzamelen. En ze schreven die sprookjes op. Dat zijn de sprookjes van de gebroeders
Grimm. Prachtige verhalen zijn het. Soms een beetje eng, met heksen en wolven.
Toch vinden alle kinderen ze nog steeds even mooi.
Ook in Rusland werden sprookjes verteld. Oude verhalen die iedereen kent. Elk kind
in Rusland is opgevoed met sprookjes die lijken op de sprookjes die wij kennen.
Christina is als kind opgegroeid in Oekraïne en heeft dus al die sprookjes gehoord. Zij
wil graag de sprookjes uit Rusland aan de Nederlandse kinderen vertellen, omdat ze er
zelf vroeger zo veel plezier aan heeft beleefd.
Kringvraag:
Kunnen jullie andere sprookjes opnoemen?
Welk sprookje vind je het mooist?
Welk sprookje is het vaakst genoemd?

Thema: Sprookjesfiguren
Er bestaan een heleboel sprookjesfiguren. Die zijn net zo beroemd als Pino van
Sesamstraat. De Kikkerprinses is er daar eentje van. Zij is een prinses die is veranderd
in een kikker.
Kringvraag:
Ken je nog meer sprookjesfiguren die veranderen?
Wat weet je van deze figuren, hoe heten ze, wat hebben ze gedaan, hoe zien ze er uit?

4. Sprookjesfiguren herkennen

Dit zijn drie sprookjes die door Koekla zijn gespeeld. Kun je ze herkennen?
( Duimelijntje, De Sneeuwkoningin, de drie biggetjes)

Hier zijn er nog meer. Probeer ze te herkennen.

Heb je ze herkend?

5. Elkaar helpen
De prins wil de prinses helpen. Maar dat kan hij niet alleen. Hij heeft vriendjes die
hem weer helpen. Bijvoorbeeld mamabeer helpt hem de boom om te duwen. De vis
helpt hem om iets uit het water te halen. Het bolletje wol helpt hem de weg te vinden
naar de prinses.
Je kunt ook op school een ander kind helpen, met een werkje bijvoorbeeld.
Samenwerken is elkaar helpen. Samen een opdracht doen is leerzaam en alles wordt
er vaak mooier van.
Opdracht:
Tekenen
Ga met z’n tweeën één tekening maken.
Het onderwerp is de voorstelling De Kikkerprinses die je pas hebt gezien.
Overleg met elkaar wat je het mooist vond aan de voorstelling en probeer samen een
mooie tekening te maken.

Lopen
Ga met twee naast elkaar staan. De juf bindt jullie benen aan elkaar vast. Nu moet je
samen naar de overkant lopen. Dat is best moeilijk. Je moet elkaar helpen om tegelijk
het aan elkaar vastgebonden been te verzetten. Anders val je om.

6 Spelletjes
Er zijn een paar spelletjes die je kunt doen met de kinderen naar aanleiding van de
voorstelling.
1 bolletje wol.
Twee kinderen nemen een bolletje wol. Terwijl ze het afrollen, lopen ze door de
school. Na korte tijd mogen een paar kinderen het draadje volgen. Daarna weer een
groepje kinderen, tot alle kinderen achter het bolletje wol aan zijn gegaan. De laatste
kinderen winden het bolletje wol weer op.

Dan mogen twee andere kinderen het bolletje wol af laten rollen.
2 water spelletje
Je neemt een afwasteil en vult die met veel zeepsop en water zodat het goed schuimt.

Je kunt telkens een voorwerp in het water doen zonder dat de kinderen zien wat je in
het water doet. En dan mag een kind (eventueel geblinddoekt) dat voorwerp er uit
halen en voelen wat het is. Zo kunnen alle kinderen iets uit het water halen.
3 toveren

Met een paar simpele ingrediënten kun je een toverdrank maken die een groots
resultaat oplevert: de geluksdrank. Hiervoor heb je nodig voor elk kind:
* een halve sinaasappel
* een plastic bekertje, doorzichtig

* water
* een theelepel bakpoeder
* een theelepel suiker
Elk kind knijpt de sinaasappel uit boven zijn beker. Goed knijpen, alle sap moet eruit.
Doe er eenzelfde hoeveelheid water bij en roer dit. Voeg een theelepel bakpoeder toe
en roer tot alle poeder is opgelost. Het drankje gaat nu prachtig schuimen! Om er een
geluksdrankje van te maken zijn de suikerkorrels nodig. Roer deze erdoor onder het
zeggen van een spreuk die de kinderen zelf hebben bedacht. Hierna kun je de
kinderen nog zelf laten experimenteren met spullen die je hebt meegebracht, zoals slaolie, koffie, diverse kleuren ranja, zout, kruiden, meel, kokos e.d.

7. Het maken van een herinneringsboekje voor in de klas.
Laat de kinderen allemaal een tekening maken over wat ze het mooist vonden van de
voorstelling. Ze mogen alles gebruiken, plakwerk, potloden, krijt, wasco, wat ze maar
mooi vinden. De bladen die ze gebruiken, moeten wel allemaal even groot zijn.
Bundel al deze tekeningen en maak er zo een herinneringsboekje van.
Nu kan iedereen die dat wil af en toe in het boekje kijken om terug te denken aan de
voorstelling.
Maak ook een inhoudsopgave en schrijf daarin alle namen van de kinderen die een
tekening in het boek hebben gemaakt.
Misschien is er een kind dat een kaft wil bedenken. Wat moet er op de voorkant?
Je kunt de tekening van de voorstelling afdrukken voor de voorkant. Je kunt van de
website van Koekla www.koekla.nl een foto halen en die er ook bij doen. Zo kun je
het boek zo mooi maken als je zelf wilt.

8 Poppentheater Koekla
Christina Boukova en Gilian Dierdorp vormen de artistieke kern van Poppentheater
Koekla. Zij spelen rond de 120 voorstellingen per jaar. Ze maken een jaarlijkse
theatertour door heel Nederland en spelen in theaters, buurthuizen, bibliotheken en op
scholen. Hun verhalen zijn gebaseerd op sprookjes, kinderboeken of jeugdfilms.
Daarbinnen kiezen ze voor thema’s die jonge kinderen aanspreken. De gesproken taal
blijft simpel en begrijpelijk, aan de beelden is bijzonder veel aandacht besteed, de
voorstellingen zijn altijd kleurrijk en wondermooi om naar te kijken.
Eerdere voorstellingen van Koekla zijn bewerkingen van Vrouw Holle, Duimelijntje
en De drie biggetjes (Nif Naf Noef). Ook bracht Koekla met succes een in Nederland
onbekender Oosters sprookje uit: Kleine Moek. Elk gekozen sprookje wordt zodanig
bewerkt dat de diepere betekenis ervan ook voor de allerkleinsten duidelijk wordt.

Voor hun voorstellingen zijn subsidies ontvangen van het VSB Fonds, van Stichting
Boschuysen en van het Fonds voor de Podiumkunsten voor Nif Naf Noef,voor Kleine
Moek, Molletje Bim en Vrouw Holle.
Het team van Koekla gaat jaarlijks een maand naar India om belangeloos hun
voorstellingen te spelen voor de kinderen daar. Hiermee hopen zij een kleine bijdrage
te leveren aan de kwaliteit van het leven van minder bedeelde groepen.
Een trailer van hun voorstelling Molletje Bim is te zien op:
http://youtu.be/gMsoCvpNvdE

9. Technische gegevens / basisvereisten:
Leeg speeloppervlak van minimaal van 4 m breed, 3 meter diep, 3 meter hoog.
Gymzaal of speellokaal, graag klaarzetten; matten, banken, stoelen, tafels, in een
tribunegewijze opstelling, zodat iedereen het goed kan zien. Let ook op dat de ruimte
niet gehorig is en geen doorgang biedt tijdens de voorstelling en een deel van de
opbouw.

Verduistering is zeer gewenst. Denk aan landbouwplastic, karton, of gordijnen.
Speeltijd: + 50 minuten.
Opbouwtijd: 2 uur.
Afbreektijd: 45 minuten.
De voorstelling kan uitsluitend op de begane grond gespeeld worden.
Hulp van 2 volwassenen is zeer gewenst bij het uitladen.
Zo dicht mogelijk bij de speelplek uitladen.
Graag de kinderen van tevoren naar het toilet laten gaan.
Mobiele telefoons graag uit tijdens de voorstelling en niet flitsen met de camera. Na
afloop kunnen er eventueel foto’s gemaakt worden.
Zakelijk/contactgegevens :
Onze website: www.koekla.nl
Email : info@koekla.nl
Mobiel van Koekla: 06-12726366
Volg ons op Facebook en Twitter
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

