
   

   Poppenspel activiteiten voor basisscholen, voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang 2011-2012 

                                                            door Gitta Lichthart  

spelen 1 

1. De poppen aan het dansen (groep 1en 2) 

Poppenspel  en dans. Een poppenkraam met uiteenlopende soortenpoppen. Wat de een niet kan, 

kan de ander weer wel. Wat kan je zelf? En samen met de poppen ? locatie: speellokaal    50 min.                                                                              

kosten: € 50,- en  € 15,- mat. verg. 

2. Pop up en pop down (groep 3, 6 en 5) poppenspel en de 4 basis stemmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Blij, boos, verdrietig en bang, we kennen het allemaal. Maar hoe ga je er mee om in de 

poppenkast? De kinderen krijgen handvaten om verhaaltjes te bedenken en te spelen. Alleen en 

samen. Zo kunnen verschillende emoties, door geleidspel, toch gespeeld worden zonder uit ‘de 

hand’ te lopen.                                                                                                                                                              

duur: 60 min.                                                                                           kosten: € 50, - en € 15, - mat. verg.                                                                                                                                                   

                        

         Foto’s van Poppentheater Lejo uit Nederland, van sesamstraat: zie website: www.lejo.nl 

3. Een oogje hebben op (groep 6, 7en 8) spel met de handpop, die alleen ogen heeft.  

Dat ogen kunnen spreken is wel duidelijk na deze workshop. Met 2 ogen op de hand heb je al een 

handpop gecreëerd en als je hem/haar laat kijken kan het spel beginnen. Een kennismaking met 

deze, o.a. van Sesamstraat, bekende speeltechniek. Daarna spelen we kleine scènes achter een 

doek met of zonder muziekje. Daarbij leren de kinderen elkaars coach te zijn. 

voor de workshops zijn 15 min. op- en 15 min. afbouw tijd nodig.                                                                                                                           

duur: 60 min.                                                                                            kosten: € 60, - en € 15, - mat. verg.     

 

 

http://www.lejo.nl/


 

Aanbod workshops  schimmenspel  Gitta Lichthart       

De workshops schimmenspel zijn geschikt vanaf groep 3.  

Het schimmenraam en de belichting wordt door het poppentheater verzorgd. 

Voor groep 1 en 2 verwijs ik, voor kennismaking met schimmenspel, naar het  

meespeelprogramma Slak en Walvis 

 

4. Zelfspelen in een schimmenspel:  

Van jezelf een schaduw maken op het witte laken… 

Spannend! Wat een ander ziet, ben je wel en ook weer niet. 

spelmateriaal wordt door mij verzorgd 

 

5. Spelen met zelfgemaakte papieren schimmen:  

Van papier een schaduw maken: beesten, huizen, andere zaken… 

Spannend! Wat een ander ziet, is er wel en ook weer niet. 

verbruiksmateriaal en gereedschap wordt in overleg door de school verzorgd  

                           

Locatie in overleg 

op- en afbouwtijd: 40 min. 

tijd per groep: workshop 1. minimum. 60 min.  

                            workshop 2. 2 x 60 min.  

kosten: € 60, - per uur min. afname 2 lesuren per dagdeel op één locatie anders wordt € 25, - extra berekend 

 



 

Aanbod workshops poppenspel maken en spelen Gitta Lichthart                                                                                                                           

6. Wil je met me spelen? deze workshops bestaan uit 3 middagen waarvan de groepsleerkracht de 

2
e
 bijeenkomst in overleg zelf op zich kan nemen.  

                  

dansmarieke (stokpop)                                                                                   groep 1, 2 en 3 

leven aan draadjes (eenvoudige marionet, paardje)                                 groep 4, 5 en 6  

wereldburgers (maskerpop)                                                                            groep 7 en 8 

 

      7. Als jij maar bij me bent 

knuffel                                                                                                                   groep 1, 2 en 3  

je eigen lievelingsdier in mand (handpop)                                                    groep 4, 5 en 6 

mascotte                                                                                                               groep 7 en 8 

 

7. Werken met vilt gecombineerd met poppenspel behoord tot de mogelijkheid.  

     

Over Gitta: Zij is werkzaam geweest in de Gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Oost Stellingwerf en Opsterland als 

vakleerkracht drama, dans, muziek en in de beeldende vakken. En heeft ervaring op gedaan als consulent 

kunsteducatie bij het voormalig onderwijs adviesbureau te Beetsterzwaag en het Centrum voor de Kunsten te 

Heerenveen. Daarnaast speelt ze voorstellingen met Poppentheater Anansi. Op het gebied van poppen- en 

schimmenspel heeft zij lessen gevolgd van verschillende poppenspelers in binnen- en buitenland. Dit jaar rond ze de 

opleiding voor Pop- en Objecttheater in Amstelveen af.  

Meer informatie: www.poppentheateranansi.nl 

Kosten: € 50, - per uur                                                                                                                                                                                                     

incl. voorbereiding van les en materiaal                                                                                                                                                  

excl. verbruiksmateriaal  

 

http://www.poppentheateranansi.nl/

