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maak, verzin,
vertel, teken, zoek,
vind, droom en
verwonder!

Hey! Ik ben bo.
Heb ik jou al eens in het Parktheater gezien?
Leuk als we elkaar daar eens tegenkomen!
Als je geen voorstelling kunt zien, kan je natuurlijk
wel thuis op avontuur gaan, iets onderzoeken,
iets uitproberen, over iets nadenken
of gewoon fantaseren.
daarom heb ik een theater-doe-boek gemaakt vol
met theaterspellen, puzzels, kleurplaten,
oefeningen, opdrachten en zelf-doe-ideeën. Voor
kleine en ook grotere kinderen. Je kunt ze alleen
doen of met vrienden of familie.
Stuur vooral de beste foto’s en video’s
van je eigen werk met #parktheaterbo,
zo inspireer je andere nieuwsgierige kinderen!

parktheater
parktheatereindhoven

@

info@parktheater.nl
(vraag je ouders om hulp)
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Oh, en omdat ik hoop dat jij, net als ik, denkt aan het
milieu, is het slim om niet dit hele boek uit te printen,
maar alleen de pagina’s die je nodig hebt
(die zijn helemaal in het zwart)

banane-olifant
Kun jij ‘teken rekenen’?
Hiernaast staan een aantal
tekeningen (zelf getekend,
zeg ik vol trots).
de bedoeling is dat je in
het lege vakje beide
voorwerpen of dieren
combineert, dan krijg je
lekker gekke nieuwe
dingen.
Je kunt zelf natuurlijk
ook dingen of dieren
verzinnen die je kunt
combineren.
Laat je fantasie maar
eens flink de vrije loop.
Hoe gekker hoe leuker!

weetje
Fantasie is belangrijk
omdat je bijvoorbeeld kunt
fantaseren over hoe de
toekomst er uit kan zien.
Dat is heel handig om
bijvoorbeeld nieuwe
technologie te bedenken.

waar is die andere?

mijn handtekening
(ook best theatraal)

Op deze bladzijde staan 18 plaatjes die allemaal te
maken hebben met theater. Print deze pagina 2x uit,
plak ze op karton en knip de kaartjes uit. Zo heb je je
eigen memoryspel! (je weet natuurlijk al precies hoe je
het moet spelen)

kunstwerk

twee strepen

Dit is een leuke: maak een kunstwerk van je eigen gezicht!
Print een foto van jezelf uit zo groot als een A4.
Knip de helft eraf. Plak deze op een ander papier.
Teken of schilder daarna de andere helft van je gezicht erbij.

jouw
foto

jouw
kunstwerk

Bedenk hoeveel verschillende dingen
je kan maken van twee strepen en
teken ze op een blaadje.

letters turen
balletvloer
coulisse
decorstuk
geluidsman
koperenkees
lamp
lichttafel
microfoon
orkestbak
rideau
stopvak
trekkenwand
techniek
volgspot
voordoek

Zoek de woorden horizontaal,
verticaal of diagonaal.
Best lastig soms!
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In het Parktheater heb ik al heel veel verhalen
gehoord. In jouw huis zitten vast ook veel
verstopte verhalen.
Bedenk wie er ooit in jouw huis woonde…
wat zou die hier meegemaakt hebben? Of jij zelf?
Maak een route door je huis alsof het een museum is
en hang papieren met een verhaaltje of tekening op
de plek waar je het meemaakte.
Bijvoorbeeld in de gang of onder de trap.
En maak het zo gek of komisch als je kan!
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een doos met geluid

stel je eigen band samen: deel 1
Zoals ik altijd al gedroomd van een eigen muziekband?
Dat kan nu! Maak je eigen instrumenten, plan een concert
en schreeuw het van de daken (om publiek te trekken).
En vergeet je buren niet!

Wat heb je nodig?
• een schoenendoos of andere niet te grote doos (dat wordt de ‘klankkast’)
• latje of stevig stuk karton (smal en lang), dat wordt de steel
• lijm of plakband, schaar, verf, kleurpotloden, stiften of mooie dingen om erop te plakken
• 5 elastiekjes of lang elastiek
• 2 Chinese eetstokjes (of 2 potloden die je toch niet meer gebruikt)
Hoe maak je het?
1
2
3
4a
4b
5a
5b

6

Versier alle kanten van de doos en de deksel met stoere tekeningen)
Knip vervolgens een rond gat in de deksel
Plak de deksel vast met lijm of plakband
Voor een muziekdoos: ga door met stap 5a
Voor een coole gitaar: plak het langwerpige stuk karton op het uiteinde van de doos (zie tekening)
Voor een muziekdoos: span de 5 elastiekjes over de doos en schuif de stokje eronder (zie bovenste foto)
Voor een coole gitaar: knip 5 sneetjes in het uiteinde van de steel en de achterkant van de doos (dan blijft
het elastiek zitten) en span daarna 5 lange elastieken om de doos (zie tekening).
Plak de elastiek aan de onderzijde vast, zodat ze niet verschuiven
Bám! Je snaarinstrument is klaar voor je concert. Vergeet er trouwens je naam niet, als een echte
rockgitarist, op de zetten!

wie ben ik?
Als gezin zijn er veel mensen die je samen kent of herkent. Zoals andere
familieleden, vrienden, de buren verderop, BN’ers, artiesten, mensen van
het koningshuis, figuren van tekenfilms en spelers uit
theatervoorstellingen. Bij dit spel ga je samen met iedereen die bij jou
thuis woont, in 3 rondes, raden wie jullie allemaal samen kennen of
herkennen, en ‘wie je bent’!
Wat heb je nodig?
Een grote kom, pan of schaal, A4 papier en een pen
Zó werkt het
• Pak allemaal een eigen A4 papier en scheur deze in reepjes.
• Schrijf allemaal per reepje papier een naam op waarvan je zeker weet dat de
andere spelers deze ook kennen.
• Vouw je briefje 2x dubbel, zodat je de naam niet meer ziet.
• Stop alle briefjes met namen in een kom, pan of schaal.

spelletje!!!!

Ronde 1. VRAGENVUUR
1. Pak allemaal 1 briefje uit de kom en lees zelf welke naam je hebt (verraadt
nog niet meteen wie je hebt).
2. Eén voor een mogen jullie elkaar vragen stellen om te raden ‘wie je bent’. De
vragen mogen alleen met JA of NEE beantwoord worden.
Bijvoorbeeld. ‘Ken ik je van TV?’, ‘Kun je goed zingen?’ of ‘Ben je een kind of
volwassene?’
3. Wanneer iemand heeft geraden ‘wie je bent’ krijgt hij jouw briefje en mag je
een nieuw briefje pakken uit de schaal.
4. Speel net zolang door totdat alle briefjes met namen uit de kom zijn.
5. Degene met de meeste briefjes verzameld heeft deze ronde gewonnen.

Ronde 2. UITBEELDEN
1. Stop alle briefjes weer opgevouwen in de kom.
2. Pak allemaal 1 briefje uit de kom (lees weer zelf welke naam je hebt).
3. Ga per persoon, een voor een, uitbeelden wie je bent.
4. Stel elkaar de juiste vragen om uit te vinden wie de ander is, de vragen
mogen alleen met knikken/hoofdschudden beantwoord worden.
5. Speel net zolang door totdat alle briefjes met namen uit de kom zijn.
6. Degene met de meeste briefjes verzameld heeft deze ronde gewonnen.

Ronde 3. NEURIEN
1. Stop alle briefjes weer opgevouwen in de kom.
2. Pak allemaal 1 briefje uit de kom (lees weer zelf welke naam je hebt).
3. In deze ronde probeer je een toepasselijk liedje of geluid te neuriën (dus
zingen met de mond gesloten).
4. Let op: bij deze ronde mag je verder niet praten maar alleen neuriën.
5. Speel net zolang door totdat alle briefjes met namen uit de kom zijn.
6. Degene met de meeste briefjes verzameld heeft deze ronde gewonnen.

Op deze kleurplaat van Bumba ontbreekt nog het een en
ander (het onderste deel is compleet, in het bovenste
deel heb ik gegumd). Kan jij de afbeelding weer
compleet maken? Let daarbij vooral op de details
(je moet dus goed kijken!). Kleur ‘m daarna in.

op z’n kop

ip
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Om te controleren of je het helemaal goed gedaan hebt
kun je de plaat op de lijn vouwen en tegen het licht houden.

maskers maken

Vorig jaar stond in het Parktheater de voorstelling Hallo familie van Maas Theater en
Dans. Dat was heel gaaf want de acteurs veranderden telkens in dieren, poppen of
andere wezens. Dit deden ze vaak door een masker op te zetten. Wil jij ook een
masker maken? Het is heel simpel. Er zijn twee vormen waar je uit kan kiezen.

een masker op je hoofd
een papieren tas-masker
Wat heb je nodig?
Papieren tas, schaar, lijm, stiften of
verf, papier of andere spullen om je
masker te versieren (bijvoorbeeld
rietjes, stukken krant, wol, doppen).
Zó doe je het
Trek de papieren zak over je hoofd en
zet met een stift punten waar je ogen
zitten. Haal de zak weer van je hoofd
en knip deze punten uit.
En nu kan je gaan fantaseren. Wil je

een mond? Een neus? Teken, schilder
of plak ze op de zak. Wil je een dier
worden, kijk dan welke zintuigen het
dier heeft en voeg die toe.
Bijvoorbeeld snorharen, lange
wimpers of extra grote neusgaten.
Of wil je juist een fantasiemasker
maken. Teken, schilder of plak dan
bijvoorbeeld de ogen op de plek van
de mond en de mond op de plek van
de ogen. Een op-zijn-kop-masker.
Drie ogen of één groot oog, allers kan.

In Hallo Familie zit één bijzonder masker. Het
staat op het hoofd van een actrice; ze heeft
daardoor eigenlijk twee gezichten. Haar eigen
gezicht als ze gewoon naar voren kijkt, en
haar ‘andere’ gezicht (het masker) als ze haar
hoofd naar voren buigt. Als ze haar kin op de
borst laat zakken, zie je ineens het masker.
Dat geeft een wonderlijke verandering.
Wat heb je nodig?
Een stuk karton, schaar, lijm en gekleurd
papier, stiften of verf, perforator
(gaatjesmaker) en touw/lang elastiek.
Zó doe je het
Knip uit het karton het model van je masker.
Maak het niet groter dan je eigen hoofd. Een
beetje klein is juist wel grappig. Teken,
schilder of plak er ogen op en eventueel
een neus en mond. Voor dit masker zijn de
ogen belangrijk, maar je hoeft ze niet uit te
knippen want het masker zit bovenop je
hoofd. Maak twee gaatjes aan de zijkant.
Neem je touw en knoop de uiteinden vast
aan de gaatjes in het masker. Het touw moet
zo lang zijn dat het onder je kin past. Wat je
ook kunt doen is een lang elastiek van het
ene naar het andere gaatje. Je draagt het
masker dan als een hoed, het masker blijft
dan beter zitten.
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stel je eigen band samen: deel 2
Zoals ik altijd al gedroomd van een eigen muziekband?
Dat kan nu! Maak je eigen instrumenten, plan een concert
en schreeuw het van de daken (om publiek te trekken).
En vergeet je buren niet!

Castagnettes zijn Spaanse muziekinstrumenten, die vaak door
Spaanse danseressen in van die mooie rode jurken tijdens hun dans
worden gebruikt. Die van hen zijn van hout, maar voor je band kun je
ze heel simpel van karton maken!
Wat heb je nodig?
• stevig golfkarton (da’s vaak kartin van een verpakkingsdoos)
• 4 kroonkurken
• lijm, lineaal, schaar, stiften
Hoe maak je het?
1

Teken met een lineaal op het karton de vorm die je hiernaast ziet.

2
3
4
5

Knip de vorm uit en teken er mooie patronen op.
Vouw het karton voorzichtig dubbel (doe dat zo precies mogelijk)
Plak op elk uiteinde aan de binnenkant een kroonkurk.
Pak de castagnettes in je hand tussen je duim en middelvinger en
je bent klaar voor de Spaanse versie van je favoriete liedjes!

12 cm

plek voor
kroonkurk

plek voor
kroonkurk

3 cm

weet jij het?
1
k
a

Als je alle vragen hieronder goed beantwoord hebt, vormen
de blauwe letters samen een woord. Weet jij welk woord dat is?
(hint: het heeft ook weer met theater te maken)

s

wat is een koperen kees?
de bijnaam voor iemand die alle koperen bedrading in de gaten houd rond het podium
een koperen plaatje in het midden van het podium waar alle technici hun licht en
geluid op afstemmen
dat is de man die de gordijnen open doet

8.
t
m
u

wat is een foyer?
dat is de ruimte waar het publiek word ontvangen voor de voorstelling
daar worden de folders gevouwen
daar kunnen de spelers hun drankjes halen

2.
m
b
e

wat zijn de coulissen?
dat is zijn de zijkanten van het podium waar het publiek de acteurs niet kan zien
dat is de techniekruimte
dat is de ruimte naast, onder en achter het podium

9.
d
o
p

hoe noem je de make-up in de theaterwereld ook wel?
gewoon, make-up
grîme
schmink

3.
e
n
a

wat is een musical?
een stuk waar ze alle muziek spelen (music al)
een theater stuk waarin ze alleen maar zingen en dansen
een theater stuk waar naast het spel ook in gezongen en gedanst wordt

10. wat gebeurt er als een microfoon gaat ‘zingen’?
r dan heb je een enorme echo
n dan kom je met je microfoon te dicht bij de boxen en dan krijg je óf een hoge piep
toon óf een steeds luider wordende lage toon
e dan sta je te dicht bij de microfoon als je gaat zingen

4.
t
k
a

wat is een ensemble?
alle acteurs die achtergrond zingen en dansen en vaak ook kleinere rollen spelen
dat is man die de dansen bedenkt
dat is de persoon met de kleinste rol

11. hoe noem je een microfoontje wat aan je voorhoofd zit vastgeplakt?
r een front-amplifier
e een druppel
n een voorhoofdmicrofoon

5.
p
m
e

wat doe je tijdens een generale repetitie?
je doet allemaal alsof je in het leger zit
gewoon repeteren, dat is gewoon een deftige naam voor oefenen
je speelt het stuk net alsof er publiek zit, het is de laatste repetitie

12. wat is improviseren?
e het bedenken van tekst en spel tijdens het spelen
c het inslaan van het eten voor de voorstellingen
n het vergeten van je tekst tijdens het spelen

6.
u
p
a

wat is een figurant?
iemand die maar een klein bijrolletje heeft, vaak zonder tekst.
iemand die maar voor één keer meespeelt
de persoon die alle figuren op de kleding tekent

13. wie waren de eerste die aan theater deden?
l de grieken
h de amerikanen
t de nederlanders

7.
w
e
r

wat doe je tijdens de technische doorloop?
je loopt tussen alle technische apparaten door
je test alle apparatuur
je speelt het stuk met licht en geluid voor de eerste keer en zo kunnen er dingen
aangepast worden rondom de techniek (spotlights, geluid scherpte)

zet alle letters van je antwoorden achter elkaar en je krijgt:

de dansende schaar

fotoverhaal
Maak buiten een foto bijvoorbeeld
van een vogel of van iemand of van
iets in je tuin en Print deze. Bedenk
wat er zou kunnen gebeuren of laat
iemand iets onverwachts zeggen. Dit
kun je er bij schrijven (bijvoorbeeld
in een tekstballon of onderaan de
foto) of tekenen.

d
voorbeel
De dikke vogel, die net zo groot was als een mens,
durfde niet meer uit het tuinhuisje te komen.

Heb jij spullen waar beweging in zit?
Verzamel in huis minstens drie voorwerpen waarin een
beweging ‘verstopt’ zit, bijvoorbeeld een schaar,
balpen, ballon of wijnflesopener.
Leg de voorwerpen in een volgorde.
Beeldt per voorwerp een beweging uit die lijkt
op de bewegingen van het voorwerp.
Doe ze achter elkaar en dan ontstaat
er ineens een choreografie!
Laat het je ouders of opa of oma zien en laat ze
raden waar jij de bewegingen vandaan hebt.

Ik ben een dikke vogel en ik durf niet
meer uit dit tuinhuisje te komen.

rammelborden

stel je eigen band samen: deel 3
Zoals ik altijd al gedroomd van een eigen muziekband?
Dat kan nu! Maak je eigen instrumenten, plan een concert
en schreeuw het van de daken (om publiek te trekken).
En vergeet je buren niet!

Wat heb je nodig?
• 2 papieren bordjes (van je laatste feestje bijvoorbeeld)
• lijm, schaar
• verf, kleurpotloden of stiften
• belletjes of andere kleine dingen die geluid maken
• versieringen als lintjes, glitter (en wat je zelf nog kunt verzinnen)
Hoe maak je het?
1
2
3
4
5

Kleur, schilder, plak of teken je mooiste tekening op de onderzijde van de twee papieren bordjes.
Als je klaar bent leg je 1 bordje met de tekening onder op de tafel.
Plak het tweede bordje er op door de rand goed in te smeren met lijm.
Goed aandrukken en laten drogen (je kunt intussen tot 874 tellen).
Maak gaatjes op de rand en bevestig de belletjes (als je geen belletjes hebt, kun je de trom voor je hem dichtlijmt ook
vullen met een beetje droge rijst of macaroni. Dan is het niet echt een tamboerijn, maar als je hem dan tijdens je
optreden heel snel beweegt ziet niemand dat).
6 Eigenlijk is je tamboerijn dan al klaar voor je band. Maar je kunt hem nog extra mooi maken door hem te versieren met
lintjes of andere mooie dingen.

denktenk
Hiernaast staat een puzzel met allemaal termen, die
te maken hebben het theater, voorstellingen en de
mensen die ze maken. Weet jij ze?

horizontaal
5 een man die op het toneel staat en rollen speelt
6 zenuwachtig zijn voordat je op moet
8 cadeautje dat spelers elkaar geven vóór
de allereerste officiële voorstelling
10 plek waar je een jas op kunt hangen
12 rondreis met de voorstelling naar meerdere theaters
13 alle acteurs en actrices die samen een voorstelling spelen
14 de allereerste officiële voorstelling voor publiek

verticaal
1 de baas op het toneel tijdens de voorstelling
2 degene die dansvoorstellingen bedenkt
3 gedeelte van een voorstelling
4 spullen die tijdens een voorstelling worden gebruikt
5 een vrouw die op het toneel staat en rollen speelt
7 plek waar artiesten zich klaarmaken voor de voorstelling
9 de installatie waar decorstukken en lampen
aan hangen
11 zijkant van het podium waar de acteur ‘afgaat’

wat denk jij van…
Veel theatermakers denken vaak eerst heel goed na
over een woord of een onderwerp. Wat het betekent.
En dan maken ze daar een voorstelling over.

(en teken het)

dit is best een moeilijke.
Vraag iemand die ouder is
om je te helpen

teken een familie
• wie noem je allemaal familie?
• kan je je familie zelf uitkiezen?
• moet je altijd van je familie houden?
• zijn er dingen die specifiek bij jouw familie passen?
• is jouw familie weleens kinderachtig?
• hoe vieren jullie feest met je familie?
• kunnen dieren ook familie zijn?
• fantaseer je wel eens dat je familie heel anders is dan in het echt?

eid eruit?

zaamh
hoe ziet een

eenzaam?
• is alleen zijn
zijn?
en eenzaam
• kun je sam
zaam?
wel eens een
• zijn dieren
huld?
zijn je eigen sc
• is eenzaam

teken een grap
• wat is een grap?

teken iets raars

• wat is het voordeel van humor?

• wanneer is iets raar?
• wie bepaalt dat?

• wat is een nadeel?
• kan een grap altijd grappig zijn?

• wat vind jij raar en waarom?

• hebben dieren humor?

t?

hoe ziet de tijd erui

• is dit altijd zo?
in de toekomst?`
• ziet dat er ook zo uit
• hoe is tijd ontstaan?

er vrijheid?

eruit zond
hoe ziet de wereld

vrijheid belangrijk?
• in welke situaties is
belangrijk aan vrijheid?
• wat is dan precies
ng zijn te maken?
• heeft vrijheid met ba
nog belangrijk?
lezen, is vrijheid dan
n
ka
ten
ch
da
ge
en
• stel dat iedere
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ze anders omgaan me
• ken je landen waar
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stel je eigen band samen: deel 4
Zoals ik altijd al gedroomd van een eigen muziekband?
Dat kan nu! Maak je eigen instrumenten, plan een concert
en schreeuw het van de daken (om publiek te trekken).
En vergeet je buren niet!

Wat heb je nodig?
• een aantal (liefst verschillende) lege blikjes
• hetzelfde aantal ballonnen
• schaar en elastiekjes
• drukstokjes (of houten lepels uit de keuken, die doen het ook goed)
Hoe maak je het?
1
2
3
4

Knip de ballonnen doormidden zoals het meisje op de foto.
Span de ballon om de open zijde van het blikje zoals het meisje op de foto.
Zet het vast met 1 of 2 elastiekjes zoals het meisje op de foto (afhankelijk van hoe hard je gaat drummen).
Je drumstel is klaar.

r
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baas van
Je eigen theater maken is natuurlijk het leukste wat er is. Een kijkdoos met
daarin jouw favoriete theatervrienden, die je zelfbedachte avonturen laat
beleven en dingen laat zeggen die jij verzint. En het is niet eens zo moeilijk.
Het enige wat je nodig hebt is een doos, tekenspullen en een heleboel
fantasie.
Om je op weg te helpen hebben we hiernaast een paar tips om je eigen
theater te maken, maar als jij een ander idee hebt is dat natuurlijk
nog veel beter.
Wat heb je nodig?
• een doos waarvan de voorzijde open is
• lijm, schaar, stof, tekenpapier, stokjes (eigenlijk alles wat je kunt gebruiken om een
theater te maken)
Hoe maak je het?
1 Maak aan de voorzijde een écht theatergordijn (zoals op de foto’s hieronder).
Dat kun je tekenen of van echte stof maken.
2 Zorg dat de bovenkant open is, zodat je je ‘acteurs’ kunt laten bewegen.
3 Maak aan de binnenkant van de doos een ‘decor’ met een achterwand (en dat
kan vanalles zijn; denk bijvoorbeeld aan je favoriete theatervoorstelling, een leuke
(teken)film of een andere locatie waar je toneelstuk wil laten afspelen).
4 Knip, teken, plak en kleur je ‘karakters’ (dat zijn de acteurs die jouw spel gaan
opvoeren).
5 Als je klaar bent roep je (ook niet onbelangrijk) je publiek bij elkaar, doet een
spannende trommelroffel en start je verhaal.
Succes gegarandeerd!

‘komt dat zien!’
de artiesten

Als je een voorstelling gaat presenteren
met je eigen theaterdoos, heb je natuurlijk
publiek nodig. En hoe beter je publiek te
informeren dan met een poster van je
voorstelling? Maar daar moet wel alles op
staan wat je publiek moet weten.
Maak je eigen poster (dat kan op de
computer, maar het zelf tekenen is
natuurlijk veel leuker!)

de titel

Wat moet er op staan? (een voorbeeld)

Marieke en Saïda presenteren

HET GEHEIM VAN
DE BLAUWE HAND

plaatje waar het
over gaat
(spannend maken)

Wat heb je nodig?
• een groot vel papier
• tekenspullen

(dit is trouwens
mijn echte ‘hand’-tekening)

datum, tijd en
waar het is

zaterdag 16 december
om half vier
in de achterkamer (tussen de twee voorste stoelen)

tongtwister

jabbertalk
ebbertok)

(spreek uit: dj

In het theater moet je duidelijk verstaanbaar zijn en
geloofwaardig. Dit trainen acteurs door
zogenaamde ‘tongbrekers’ uit te spreken. Probeer de
volgende zinnen eerst uit te spreken zonder geluid
door alleen met je mond te bewegen. Daarna hardop
en langzaam. Probeer het daarna steeds sneller.

Wat een weer weer, zei de vrouw die aan de
was was. Ze zag twee vliegen vliegen
en er was ook een bij bij, die vlogen
onder de deur deur over de weg weg.
De kat krabt de krullen van de trap.
De knecht snijdt recht
en de meid snijdt scheef.
De slome slak eet slappe sla.
Drie dikke drilboren drillen
door drie dikke deuren.

Met mijn vrienden praat ik in geheimtaal.
Gebruik jij wel eens geheimtaal of een fantasietaal?
Acteurs doen dat wel eens, dat heet jabbertalk.
Wil je het eens proberen? Zoek op YouTube een filmpje in
een andere taal en luister er goed naar. Probeer daarna in
die taal het volgende te vertellen:
“De cavia van de buurvrouw at zojuist de scheel kijkende kat
van de overbuurman op. Hij heeft er enorm spijt van.
Sindsdien miauwt de cavia hele nachten door en kijkt
scheel.” (laat het maar horen!)
Je kunt natuurlijk ook het Jeugdjournaal nadoen of
zelf een verhaaltje verzinnen!
en stuur vooral een filmpje door!
(#parktheaterbo)

blaaskarton

stel je eigen band samen: deel 5
Zoals ik altijd al gedroomd van een eigen muziekband?
Dat kan nu! Maak je eigen instrumenten, plan een concert
en schreeuw het van de daken (om publiek te trekken).
En vergeet je buren niet!

Wat heb je nodig?
• een keukenrol-karton
• groot stuk karton
• lijm of plakband, schaar, verf, kleurpotloden, stiften of mooie dingen om erop te plakken
Hoe maak je het?
1
2
3
4
5
4

Teken een ronde cirkel op het stuk karton (hier kun je een eetbord voor gebruiken)
Knip de cirkel uit. Maak het vervolgens in de vorm die je hiernaast ziet (een stuk eruit en een gat in het midden
ter grootte van de doorsnede van je keukenrol-karton.
Maak op de rol en het ronde karton een mooie tekening, patroon of een geweldige knip- en
plakafbeelding (laat je fantasie de vrije loop)
Nu komt het moeilijkste: schuif de rol in het gat van de kartonnen cirkel en ‘vouw’ deze dicht.
Dan maak je hem vast met lijm of plakband (zoals op de onderste foto).
Voor extra stevigheid plak je de verbinding vast met plakband.
En toeteren maar!

oplossing woordzoeker

oplossing theater termen

oplossing theaterquizzz
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vergeet niet
om al je mooie dingen
te laten zien via
social media!

