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Voorwoord

Binnenkort gaan de leerlingen van uw groep kijken naar  de voorstelling ‘Zelluf’ van Drents Jeugd-
theater Garage TDI. Voor u ligt het lesmateriaal van de voorstelling. 
 
Deze lesbrief geeft informatie over Garage TDI en informatie over de inhoud van de voorstel-
ling. U vindt in deze lesbrief een aantal praktische opdrachten die u zelf als voorbereiding op de 
voorstelling met de leerlingen kunt doen en een aantal opdrachten die u na de voorstelling als 
verwerking van de voorstelling kan gebruiken. 

Door het lesmateriaal te gebruiken zijn kinderen langer met het thema en de voorstelling bezig 
waardoor de voorstelling voor een langere periode bij ze blijft leven. Ze zullen nog meer uit de 
thematiek van de voorstelling halen, zichzelf gaan verbinden met personages uit de voorstelling 
en  het zet hen nog meer aan tot nadenken over de voorstelling.
De opdrachten in dit lesmateriaal plaatsen de voorstelling in een context en geven de leerlingen 
inzicht in wie zij zelf zijn en welke plaats zij innemen in de dagelijkse omgeving.

Drents Jeugd Theater Garage TDI

Garage TDI is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van danstheater ZiRR, Theatergroep NiznO
en DJT De Reus. De naam van het gezelschap komt niet uit de lucht vallen. Een garage is een plek
waar gesleuteld wordt. Een werkplaats waar mensen producten maken en als die garage ook een
showroom heeft, is het een fantastische plek om producten tentoon te stellen aan publiek.
De T, in TDI, staat voor theater. De D voor dans, maar waar staat die I eigenlijk voor? Het is een
geintje richting de auto industrie: Turbo Diesel Injectie. 

Garage TDI maakt professionele dans- en theatervoorstellingen voor de jeugd. Het gezelschap 
maakt voorstellingen voor het onderwijs, festivals, en speelt op locaties en in zalen. De professio-
nele voorstellingen spelen nationaal en internationaal. 

Ook is er een opleiding voor jong talent uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel, dat zich 
voorbereidt op een HBO theateropleiding. Er zijn vijf jeugdtheaterscholen in Drenthe (onder de 
naam Honk N) en een educatietak waar workshops en educatieprojecten dans en theater, soms 
in combinatie met multimedia, worden ontwikkeld. De I staat daarom voor het ruime begrip: 
Inclusief opleiding en educatie. 

Jaarlijks bezorgt Garage TDI ruim 60.000 kinderen en jongeren een TDI-ervaring. Voorstellingen 
zoeken het jonge publiek op en spelen daarom vaak op scholen. Voor veel kinderen is een thea-
ter of dansvoorstelling van Garage TDI bij hun op school de allereerste aanraking met de magie 
van theater. 
 
Garage TDI wil door middel van theater, bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren tot 
nieuwsgierige, empathische en ruimdenkende mensen. Het gezelschap heeft een sterk sociale
component. De voorstellingen van Garage TDI gaan over de complexe wereld waarin kinderen 
opgroeien. De voorstellingen scheppen hoop, structuur, bieden houvast in conflictsituaties, stra-
len warmte uit, houden een spiegel voor en maken kinderen nieuwsgierig.
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Werkplaats Havenkwartier

Garage TDI is gehuisvest in een voormalig autobedrijf in Assen. Sinds 2015 is dit onze werkplaats, 
waar gecreëerd, gerepeteerd, geleerd en geëxperimenteerd wordt. Het pand is vormgegeven 
door Harm Naaijer en heeft de authentieke stijl van een garage. Het beschikt over een eigen the-
ater, een dansstudio en een multimedialaboratorium. De ‘showroom’ is geschikt voor workshops, 
symposia, tentoonstellingen of andere evenementen. Er is een bar, drie kantoorruimtes, kos-
tuumopslag en een decorwerkplaats. De Werkplaats havenkwartier is een prachtige uitvalsbasis 
om naar één van de honderden speellocaties in Drenthe of de rest van Nederland te gaan.

In en rondom de Werkplaats Havenkwartier organiseert Garage TDI diverse publieksgerichte ac-
tiviteiten. Denk hierbij aan voorstellingen, workshops, symposia, masterclasses voor docenten of 
bijeenkomsten met het werkveld en locatieprojecten in het industriegebied: Het Havenkwartier. 

Een dagje theateractiviteiten in Assen met uw team of leerlingen kan dus volledig op maat ver-
zorgd worden!

De jeugdtheater voorstellingen van Garage TDI

Garage TDI maakt theater en dansvoorstellingen voor de jeugd. Om dit goed te kunnen doen, 
is het van belang dat je de doelgroep kent en meebeweegt in hun belevingswereld. Garage TDI 
werkt veelal met acteurs met een pedagogische achtergrond, welke een grote affiniteit hebben 
met kinderen. Tijdens het maakproces, vindt Garage TDI goed contact met de kinderen zelf en 
het onderwijs van essentiële waarde om aansluiting te vinden en te houden bij de doelgroep. Dit 
realiseert Garage TDI door gesprekken op scholen, try-outs, onderzoek en activiteiten op pilot-
scholen, of door middel van het cultuursalon, waar gesprekken en symposia plaats vinden met 
het werkveld.

Theater laat het leven zien in al haar verrukkelijke complexiteit.  Het is goed om kinderen en 
jonge mensen deze rijkdom aan schakeringen en nuances te tonen en vooral, te laten ervaren. 
Dit helpt hen op te groeien tot ruimdenkende en genuanceerde mensen. Garage TDI prikkelt de 
verbeelding en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van creatieve jonge mensen. Het aan-
wakkeren van creativiteit zien wij als een noodzaak in onze maatschappij. Elke oplossing van een 
probleem begint bij een idee. Zonder voorbij te willen gaan aan ernst en moraal, vindt Garage 
TDI dat jeugdtheater een positieve grondtoon moet hebben en hoop moet uitstralen. 
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Over zelluf

Korte inhoud
Twee meisjes, Lotte en Iris. Ze zijn de grootste vriendinnen. Ze delen alles, vooral… hun 
verbeelding. Onuitputtelijk bouwen ze met allerlei voorwerpen hun eigen fantasiewereld. 
En ze zijn eigenwijs. Dit leidt soms tot onhandige, maar ook grappige situaties.
Dan raakt Lotte haar knuffel kwijt. Is hij weggelopen? Kan dat? Of is hij misschien door Iris 
verstopt? Ze krijgen ruzie. De vriendschap is ineens ver te zoeken. Ze gaan ieder hun eigen 
weg… Hoe maken ze het weer goed? 

Zelluf is een interactieve dansvoorstelling en gaat over fantasie, samen spelen en samen 
delen. Aan het eind van deze voorstelling mogen de kinderen onder leiding van de twee 
danseressen op het podium zelf dansen en krijgen zij een korte workshop. 

ZELLUF is gemaakt door:
Choreografie:  Rudi Emmelkamp en Selmar Jurian
Dans:  Renske Kruijswijk, Virginia Kui/Michelle Kooi
Dramaturgie:  Jeffrey Deelman
Spelcoach:  Remco van Zandvoort
Decor:  Janco van Barneveld
Decorbouw:  Martina Arrebout
Lesmateriaal: Rudi Emmelkamp

Thema uitgelicht
De voorstelling ‘Zelluf’ gaat over samenwerken, samen spelen, samen delen, maar ook over zelf-
standig zijn en is een ode aan de verbeelding.

Aansluiting bij lesstof op school
Door middel van de voorstelling komen de leerlingen in aanraking met dans als theatervorm. En 
met deze lesbrief merken de leerlingen dat dans een prettige manier is van spelen met beweging 
en muziek. 
De leerkrachten doen ervaring op met het geven van dans naar aanleiding van het aangeboden 
lesmateriaal. Het lesmateriaal is zodanig geschreven dat u met weinig danservaring genoeg steun 
krijgt om de ideeën in de schoolpraktijk uit te voeren. 

De voorstelling sluit aan op de volgende kerndoelen:
• Kunstzinnige oriëntatie,
• Bewegingsonderwijs,
• Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving.
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vooraf aan de voorstelling

Kringgesprek
Doel: 
Leerlingen maken kennis met de regels en gedrag bij een theatervoorstelling.

Televisie versus Theater
Kinderen zijn allemaal vertrouwd met televisie kijken. Maar vaak moeten ze nog vertrouwd raken 
met het kijken naar een theatervoorstelling. Een voorstelling is ‘live’ en wordt dus gemaakt waar 
je bij bent. Het gedrag van het publiek is van invloed op de kwaliteit van de voorstelling in posi-
tieve, maar ook in negatieve zin. 
Bijvoorbeeld bij praten, of tijdens de voorstelling naar de wc gaan. (Want als er één moet, ……)

Houdt een gesprek met de leerlingen over de grote verschillen tussen televisie en theater. En 
vertel de regels die bij een voorstelling horen:

• Je mag wel lachen tijdens de voorstelling, maar niet praten. 
• Dat horen de spelers ook.
• Blijf zitten als je het niet zo goed ziet. Als je staat zien de kinderen achter je niets.

Naar de voorstelling toe
De leerlingen zien een dansvoorstelling van ca. 50 minuten, waarin zij samen met de dansers 
mogen meedansen.

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u rekening te 
houden met het volgende:

• Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
• Wacht voor het begin van de voorstelling met uw groep in de buurt van de zaal.
• Meldt dat u aanwezig bent bij één van de dansers. (Zijn aanwezig in de zaal.)
• De leerlingen doen hun jassen en schoenen uit.
• Laat de leerlingen zo nodig even plassen.
• De leerlingen worden door de dansers de zaal binnengelaten. 
• Als leerkracht bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Bij storend gedrag 

grijpt de leerkracht in, niet de dansers. (lachen mag, praten niet)
• Mobiele telefoons uit! (Ook van begeleidende ouders.)

Let op:
• De leerlingen kunnen vóóraf een plas doen. Tijdens de voorstelling is dit niet meer mogelijk!

• 
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Na de voorstelling - VERWERKING

Wat heb je gezien?
Doel:
De leerlingen vertellen wat ze hebben gezien en hoe ze het hebben ervaren.
De leerlingen kunnen muziekfragmenten herkennen en vertellen over die specifieke scène. 

Eigen mening
Direct na de voorstelling houdt u een gesprek met de leerlingen in de klas.
Hoe hebben de leerlingen de voorstelling ervaren? Voer een gesprek met de leerlingen met 
behulp van open vragen. Het is van belang dat iedereen zijn eigen mening en gevoel kwijt kan. 
Meningen kunnen en mogen heel verschillend zijn. 
Enkele voorbeeld vragen:

• Wat vond je het leukst? 
• Was er ook iets wat je raar vond? 
• Was er iets wat je niet snapte in de voorstelling?
• Vonden Lotte en Iris elkaar leuk?
• Wanneer wel en wanneer niet?
• Waaraan kon je dat zien?
• Was er iets in de voorstelling wat jij ook wel zou willen doen? 
• Kun jij ook zo dansen met je beer/knuffel?

Bij de muziekfragmenten voor de lessen staan enkele muziekjes die ook in de voorstelling ge-
bruikt zijn. Kunnen de leerlingen deze herkennen? Misschien kan iemand nog vertellen wat er 
toen gebeurde.
De muziekjes uit de voorstelling zijn de volgende muziekfragmenten: nr. 1 en nr. 2.

de Lessen
voor de voorbereiding of verwerking
Er staan vier lessen beschreven in deze reader. Deze lessen kunnen afzonderlijk van elkaar gege-
ven worden, zowel voorafgaand aan de voorstelling als na de voorstelling. Het is voor de voorbe-
reiding niet noodzakelijk alle lessen te geven. Het is aan de leerkracht om te kiezen hoeveel en 
welke lessen er gegeven worden.  

Een eigen dansvoorstelling maken
voor de week- of maandsluiting

U kunt met de leerlingen een eigen dansvoorstelling maken door verschillende oefeningen uit de 
vier lessen te combineren.
De beschrijving van deze voorstelling staat beschreven in deze reader op pagina 19 (de presenta-
tie). Hierin staat een volgorde van de oefeningen met de muziek van de lessen.
Deze eigen dansvoorstelling is natuurlijk uitstekend geschikt voor een presentatie tijdens een 
viering op school, zoals een week- of maandsluiting.
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De muziek bij de oefeningen

Bij de oefeningen van deze lessen horen verschillende muziekfragmenten. 
Deze muziek is te downloaden van de website: http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/167/zel-
luf/schoolvoorstelling/files/muziek

Als dit niet lukt, kunt u mailen naar rudi@garagetdi.nl, met het verzoek de muziek toe te sturen.
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Dansles 1

DANSEN MET JE KNUFFEL

Inhoud:
Lotte en Iris zijn vriendinnen en hebben altijd veel plezier met elkaar. Ze hebben ook plezier met 
hun knuffel. Hun Beer gaat altijd mee want anders is het niet leuk en als ze gaan spelen, speelt 
Beer altijd mee. 
Doel:  
De leerlingen dansen samen met zelfbedachte dansbewegingen.
Muziek: 
nr. 3, 9 en 1
Nodig:  
Voor deze les mogen de leerlingen een eigen knuffel meenemen.

INLEIDING
Kleine Beer muziekfragment 3
De leerlingen zitten in een kring op de grond. 
U laat de muziek van het liedje “Kleine Beer” horen en u zingt de tekst. 
De leerlingen klappen met de muziek mee.

1 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Ga je met me springen?

4 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Ga je met me vliegen?

2 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Ga je met me draaien?

5 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Ga je met me sluipen?

3 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Ga je lekker stampen?

6 Lieve kleine Beer,
Ben je hier al weer?
Wil je met me dansen?

Bewegen als een Beer muziekfragment 3
De leerlingen lopen in de kring als stoere Beer achter u aan. 
Samen met de leerlingen bedenkt u telkens andere maniertjes van lopen / bewegen:

• springen / “vliegen” / met de billen draaien / zachtjes sluipen /  stampen / dansen 

Probeer alle bewegingen in het juiste tempo uit te voeren.
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Beer kan nog meer…
De leerlingen zitten in de kring op de grond. 
Even een kort gesprekje: “Wat kan Beer allemaal?”
Zodra iemand iets weet, voeren alle leerlingen direct (met u) de verzonnen beweging uit.

Help de leerlingen eventueel bij het verzinnen van de mogelijkheden en variaties.
Enkele mogelijkheden: springen, vliegen, lopen, stampen, sluipen, draaien, dansen, wiebelen, zwaaien, 
rollen, enz.

Varieer de bewegingen met: hoog, laag, hard, zacht, twee voeten tegelijk, sterk, slap.
Voorbeeld: hard vliegen, zwaar lopen

KERN
Lekker dansen met je knuffel  muziekfragment 9  
De leerlingen maken kriskras door de zaal een dansje met hun knuffel.

U geeft telkens aan hoe ze samen met hun knuffel dansen: springen, draaien, stampen, wiebelen, 
vliegen, enz.
Ze houden tijdens het dansen hun knuffel op verschillende manieren vast: hoog, laag, dichtbij, 
ver van hun af, enz.

Samen rustig dansen met Beer  muziekfragment 1  
U staat tegenover de groep.
U doet alsof u een beer in de handen houdt. 
Terwijl u rustig op de muziek de “beer” in de lucht beweegt, doen de leerlingen deze beweging in 
spiegelbeeld na.

Suggesties voor rustige bewegingen: wiegen, vliegen, omhoog en omlaag, rondjes in de lucht.

AFSLUITING
De Berendans muziekfragment 3
De leerlingen zitten in de kring en luisteren naar de muziek. De muziek bestaat uit een A- en een 
B-deel. Tijdens het A-deel zingt u samen met de leerlingen de coupletten. 
Tijdens het B-deel dansen de leerlingen vrij door de zaal. 
Telkens als er gezongen wordt, gaan de leerlingen op de plaats zitten. 

Bronvermelding: bewerking van “Knuffeltje zacht” uit Kleuterdansen 3, stichting NEVOFOON
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Dansles 2

BEER IS ZOEK

Inhoud:
Lotte houdt van haar Beer. Zij is blij als Beer bij haar is. Daarom gaat Beer altijd mee.
Maar op een dag is Lotte haar Beer kwijt. Dat vindt Lotte niet leuk. 
Waar is Beer? Hoe moet zij haar Beer zoeken. Kan jij Lotte helpen zoeken?
Doel: 
De leerlingen kunnen met beweging improviseren met het thema “zoeken”.
Muziek: 
nr. 4 en 5

INLEIDING
Bewegen op de muziek muziekfragment 4
De leerlingen staan in een kring en doen uw bewegingen na.
U maakt verschillende ritmische bewegingen in het tempo van de muziek. 
Bijvoorbeeld: 
lopen op de plaats, kleine en grote sprongen, laag sluipen, hoog op de tenen lopen, heen en weer 
wiebelen, “marcheren” met de armen hoog en laag.

Wissel niet te snel af, zodat de leerlingen de tijd hebben uw beweging goed na te doen.

De zoektocht muziekfragment 4
Vraag aan de leerlingen hoe je kan zoeken naar Beer.
Bijvoorbeeld: 
voorzichtig sluipen, bukken onder het bed, springen op je bed, klimmen op een ladder, op han-
den voeten achter de kasten, hoog springen om op de kast te kijken.

Herhaal de vorige opdracht en maak van elke beweging (actie) een rustige en herhalende ritmi-
sche beweging.

KERN
Zelf zoeken muziekfragment 5
De leerlingen gaan kriskras door de zaal. 
De muziek is afwisselend snel en rustig. Op de vlotte delen dansen de leerlingen vrolijk, op de 
rustige delen bewegen ze langzaam alsof ze zoeken.
De muziek begint vrolijk en snel. Ze bedenken zelf hoe ze vrolijk lopen, huppelen of springen op 
het tempo van de muziek. 
Na 20 seconden wordt de muziek rustig. Op de rustige delen gaan ze op zoek naar Beer. U geeft 
telkens aan hoe ze moeten zoeken. 
Bijvoorbeeld.: laag onder het bed, hoog springen, voorzichtig bukken, klimmen op de ladder, enz.

AFSLUITING
Samen zoeken muziekfragment 5
U verdeelt de leerlingen in kleine groepjes van ca. 5 leerlingen.
Wijs bij elk groepje een leider aan. De leider gaat voorop. De anderen volgen de leider.
Zodra u de muziek start, gaat de leider afwisselend vrolijk dansen (huppelen, springen, enz.) en 
op zoek zoals in de vorige oefening. 
De anderen doen de bewegingen van de leider na.

Tip 1: Max. 1 of 2 groepjes tegelijk.
Tip 2: Geef elk groepje de opdracht hoe zij moeten zoeken.
Tip 3: Leerlingen vanaf groep 3 kunnen deze opdracht ook in tweetallen uitvoeren.
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Dansles 3

RARA, WAT ZIT ER IN?

Inhoud:
Lotte en Iris hadden een hele grote speelkist. Daar zaten hun beren in. Maar niet alleen hun 
beren, nog veel meer! Weet jij nog wat daar in zat? Het waren verschillende dingen die niet op 
elkaar leken. (een driehoek, een rondje of cirkel)
Samen maakten zij er nieuwe dingen mee. Weet jij nog wat zij hebben gemaakt? 
(kist, toren, huisjes, auto, stoelen, wiel, stuur)
Doel: 
De leerlingen kunnen verschillende vormen met hun lichaam maken.
Muziek: 
nr. 6 en 7
Voorbereiding: 
Vooraf leren de leerlingen in de klas het “Zoeklied”. (Zie opdracht 1)
Kopieën maken van de bijlagen. (blz. 19, 20, 21, 22)
Nodig:  
• opieën van de bijlagen: vierkant, driehoek, cirkel, kruis
• een doos
• een groot kleed of laken
• een trommel

INLEIDING
Het Zoeklied muziekfragment 6
De leerlingen staan in een kring. 
Midden in de kring staat een grote doos.  Aan de hand van de voorbeeldbladen (zie bijlage) 
bespreekt u de verschillende vormen met de leerlingen, en leg daarna de voorbeeldbladen in de 
doos. U zingt het Zoeklied. De leerlingen kunnen meezingen. 
De leerlingen staan in de kring en gaan met zoek- en tastbewegingen naar voren, en naar bene-
den, alsof ze zoeken. (Niet echt in de grote doos zoeken!)

Liedtekst:
Zoeken, zoeken in het kistje,
zoek maar met je ogen dicht.
Zoeken, zoeken in het kistje,
voel maar of er nog wat ligt. 
Maar…., ogen dicht!

Bewegingen:
Naar midden lopen met “zoekende han-
den”                     
Stilstaan en handen voor de ogen.
Achteruit lopen met “zoekende handen”
Op de plaats een rondje maken, “zoeken”
Stilstaan en handen voor de ogen doen.

Bronvermelding: bewerking van 
“Knuffeltje zacht” uit Kleuterdansen 
3, stichting NEVOFOON

• U stopt de muziek na het refrein.
• Na het refrein gaat één kind naar het midden van de kring. 
• Met de ogen dicht haalt hij/zij een voorbeeldblad uit de doos.
• Hij/zij laat het aan iedereen zien en de anderen zeggen welke vorm dit is.
• Herhaal dit tot alle vormen zijn gevonden.
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In een vorm veranderen trommel
De leerlingen staan verspreid door het lokaal op een eigen plekje. 
U laat eerst met een voorbeeldblad een vorm zien.
Als u op de trommel slaat, beelden de leerlingen met hun lichaam dezelfde vorm uit.
Laat de leerlingen ontdekken dat een bepaalde vorm op verschillende manieren uitgebeeld kan 
worden.  (Staand, liggend, met armen, met benen, met hele lijf)
Wijs af en toe een leerling aan met een bijzondere of mooie houding, die door iedereen wordt 
nagedaan.

KERN
Dansende vormen muziekfragment 7
De leerlingen staan in een kring.
Eén van de leerlingen verandert in de vorm die u laat zien (of noemt). 
U vraagt hoe je in die vorm/houding kan bewegen. De leerling laat een beweging zien die bij de 
vorm past. (springen, draaien, schommelen, rollen, enz.)
Alle leerlingen doen deze beweging na op de muziek.

Herhaal dit met de andere vormen en andere leerlingen.

AFSLUITING
De Zoekdans met vormen muziekfragment 6
De leerlingen staan in een kring. (Let op: geen doos in het midden van de zaal)
Op de langzame muziek (refrein) lopen de leerlingen (met open ogen) “zoekend” naar het midden 
van de kring en weer terug. Ze kunnen het refrein hier meezingen. 
Aan het eind van het refrein zet u de muziek even uit en u noemt een vorm. Dan zet u de muziek 
weer aan. De leerlingen dansen in deze vorm kriskras door het lokaal. 

Als de langzame muziek weer begint, laten ze hun vorm los en lopen opnieuw tastend naar het 
midden van de kring.
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Dansles 4

BOOS, VERDRIETIG EN BLIJ

Inhoud:
Lotte was haar Beer kwijt. Lotte werd heel boos, maar ook heel verdrietig.
Zij had geen zin meer in spelen. Je kon aan Lotte goed zien wanneer zij boos en verdrietig was. 
Toen Lotte Beer weer had gevonden, danste ze blij en vrolijk in de rondte.
Hoe zie jij er uit als je boos, blij of verdrietig bent?
Doel: 
De leerlingen kunnen verschillende emoties uitbeelden in dans.
Muziek: 
nr. 8 en 9 

INLEIDING
Bewegingen voordoen/nadoen muziekfragment 8
Kringopstelling 
Op de muziek doet U verschillende bewegingen voor en de leerlingen doen deze direct na.
Afwisselend zijn de bewegingen: 
• boos (hard, strak, staccato)
• blij (vrolijk, vlot, opgewekt, met grote bewegingen) 
• verdrietig (langzaam, rustig, vloeiend en omlaag gericht)                                                                                                      

(LET OP: langzaam bewegen kan ook op snelle muziek)

Wissel niet te snel af, zodat de leerlingen de tijd hebben uw beweging goed na te doen.

Een aantal verschillende mogelijkheden om de beweging te variëren:
• variaties in langzaam en snel;
• variaties in hoog en laag;
• variaties in groot en klein;
• variaties in rond en recht;
• bewegen met afwisselende lichaamsdelen (armen, benen, heupen, ellebogen, knieën, enz.);
• zo nu en dan de beweging “bevriezen” in een houding.

KERN
Gesprek over emoties
U houdt een kort gesprek over de verschillende emoties. 
Vraag aan de leerlingen hoe je staat of beweegt als je boos bent. Doe dit ook met de andere 
emoties. 
Laat de leerlingen naar elkaar kijken en de houdingen of manieren van elkaar nadoen.



Lesmateriaal Zelluf 14

Telkens anders dansen muziekfragment 8
De leerlingen dansen vrolijk en kriskras door de zaal. 
(Met blije handen, blije voeten, blije haren, blije billen, enz.)

Na een tijdje geeft u de leerlingen de opdracht te dansen alsof ze boos zijn.  
(Met boze voeten, boze handen, boze haren, boze armen, enz.)

Na een tijdje geeft u de leerlingen de opdracht te dansen alsof ze verdrietig zijn.  
(Met verdrietige hoofden, verdrietige armen, verdrietige benen, verdrietige ruggen, enz.)

En tot slot dansen ze weer vrolijk.

Emoties raden muziekfragment 8
De leerlingen zitten op de grond aan één kant van de zaal. 
U verdeelt de leerlingen in kleine groepjes (ca. 5 leerlingen). 
U vertelt aan het eerste groepje leerlingen met welke emotie zij gaan dansen. 
Het groepje gaat nu met de juiste emotie op de muziek dansen. 
Zodra u de muziek stopt, blijven ze als een standbeeld staan.
De rest van de klas mag nu de emotie raden.
Herhaal de opdracht tot iedereen een beurt heeft gehad.

AFSLUITING
Hoera! Samen weer blij muziekfragment 9
De leerlingen dansen blij en vrolijk door de zaal als Lotte en Iris met hun Beer.
De leerlingen dans individueel of in kleine groepjes. De voorste is de leider en de anderen doen 
de bewegingen na.
Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen in tweetallen: één gaat voor, de ander volgt en doet alle vro-
lijke dansbewegingen na.
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de danspresentatie

De leerlingen geven een eigen dansvoorstelling. Eventueel met beren en knuffels.
U kan de presentatie ondersteunen als verteller die de scènes aan elkaar praat met een eenvou-
dig verhaal over een Beer/knuffel die zoekraakt. 
De presentatie is geschikt voor een week-, maandsluiting, of ouderpresentatie.

Let op: Het volgende is geschreven als een suggestie om de ervaringen uit de vorige lessen te 
presenteren. Elke andere suggestie of persoonlijke inbreng is prima. Alles is afhankelijk van de 
omstandigheden, zoals beschikbare presentatieruimte, groepsgrootte en het niveau van de leer-
lingen. 
In geval van een kleine presentatieruimte of een grote groep, is het aan te raden met 
kleine groepjes te werken. In dat geval doen niet alle de leerlingen alle onderdelen.
U oefent van te voren de volgende onderdelen en verdeelt de groep in kleine groepjes die een 
eigen onderdeel uitvoeren.

opbouw van de presentatie

1. Opkomst muziekfragment 9
Alle leerlingen komen op en dansen vrolijk door de zaal (evt. met een knuffel)
Ieder kind danst naar een plaatsje in de zaal en blijft daar staan of zitten.
2. Lieve kleine Beer muziekfragment 10
Alle leerlingen zingen het lied van “Lieve kleine Beer”.
Om de beurt dansen enkele leerlingen met de beweging dat in het couplet bezongen werd.
3. Rustig dansen met Beer muziekfragment 11
Alle leerlingen voeren de dans uit zoals in opdracht 5 van les 1. 
Dit keer zonder dat u voor de groep staat. De leerlingen bedenken nu zelf hoe ze kun-
nen dansen met hun knuffel.
4. Beer is weg! muziekfragment 12
De leerlingen blijven op hun plaats en kijken zoekend om zich heen. (zie opdracht 1 les 
2). Na een tijdje gaan ze voorovergebogen lopen en zoeken. Ze lopen allemaal van het 
“toneel” af. 
(Draai de muziek langzaam uit, als de leerlingen weg zijn.)
5. Op zoek, boos en verdrietig muziekfragment 13
Om de beurt komt er een groepje (ca. 5 kinderen) op. Zij gaan in een rijtje achter elkaar 
(treintje). Elk groepje doet wat anders: zoeken (les 2, opdracht 4), of boos of verdrietig 
(les 4, opdracht 4).
6. Daar is Beer! muziekfragment 14
Op het eerste tromgeroffel komt een aantal leerlingen met een knuffel op toneel. Zij 
gaan gehurkt op de grond zitten.
Op het tweede tromgeroffel komen ze langzaam omhoog en staan uiteindelijk stil in een 
“triomf-houding”.  Met natuurlijk een beer in de handen, hoog in de lucht.
7. Feest muziekfragment 15
Alle leerlingen komen op het toneel en iedereen danst vrolijk in het rond.

Tot slot: APPLAUS EN EEN DIEPE BUIGING!
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bijlage 1
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bijlage 2
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bijlage 3
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bijlage 4



Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:

Garage TDI
Industrieweg 8
9413 AA Assen
info@garagetdi.nl
www.garagetdi.nl

INFORMATIE EN BOEKINGEN
STT-produkties
Postbus 20
8120 AA Olst
0570-564681
www.sttprodukties.nl
info@sttprodukties.nl


