Méér dan poppen!
www.poppentheaterswief.be
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NIEUW dit voorjaar: THEMA VERKEER
Deze educatieve voorstelling is ideaal voor de
onderbouw!
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de knecht van de koning, leren de kinderen
heel wat van het verkeer.

Naast deze educatieve
elementen blijft de amusementswaarde van een
beelden verkeerssituaties poppenvoorstelling nog
steeds bijzonder hoog.
uit,
maken kennis met enkele
verkeersborden én met
een echte agent.

Vanaf september: THEMA ONDERNEMEN

TECHNIEKEN

EIGEN
SCENARIO’s
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VOORDELEN
SWIEF

Samen met Confi,

Dit op een speelse en gevarieerde manier.
De leerlingen zingen
verkeersliedjes,

4

Het is overduidelijk dat
STEM-onderwijs zich
stevig aan het verankeren is in
het basisonderwijs.
Aansluitend bij deze
vernieuwing kunnen we
niet achterblijven.

Kinderen leren nieuwe
inzichten technieken en
procedures maar zijn er
niets mee als ze deze
niet DURVEN
omzetten tot ACTIE.
Deze voorstelling is er
op gericht het zelfvertrouwen en de durf van

de leerlingen te
verhogen.
Wie kan
dit beter
dan Confi,
om Barendje Buur aan
te zetten tot actie?
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THEMA SINT: “Sint in nood”
Deze voorstelling is dé perfecte opwarming
om het sintbezoek in te leiden.

Publiek:

De voorstelling is spannend maar iedereen
weet dat het goed afloopt
dankzij de hulp van de kinderen.

tot en met 2° leerjaar

Zoals bij alle voorstellingen is er
ook hier veel afwisseling:
een goochelnummer speciaal
ontwikkeld voor de sint,
kleurprenten,
zang- en bewegingsmomenten.

Sint met zijn
trouwe
vriend Piet

“boeiende

interactie”
“aangenaam

(Tip: als combinatie
met grootouderfeest)

THEMA VERLIEFD: “Confi op de versiertoer

voorstelling
met heel veel

2° kleuterklas

Hiermee is alles begonnen. Nog steeds blijft de
verhaallijn boeiend voor
poppenspeler en toeschouwers.

en
enthousiast

Een echte sneltrein
van amusement:
meezingen en joelen,
bewegen en lachen.

Publiek:
al wie een beetje
poppenkastminded is.

Vaste personages zijn
Confi, de prinses, de
koning en natuurlijk
dé groene Trol!

gebracht”

THEMA à la carte
Voor
jong
én
oud

Dé uitdaging voor de
poppenspeler!
Geen onderwerp is te
zot om te integreren
in poppentheater.

MÉÉR

DAN

POPPEN!

Beter zelfs,
dit trekt de speler
uit zijn comfortzone
en lift hem
op tot een hoger
niveau.

Dit geeft ook
aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe
vaste voorstellingen.

WORKSHOP: “poppen van wegwerpmaterialen”
Deze workshop beslaat
twee namiddagen.

Plezier,
experimenteren
en creëren

Op het einde van de
workshop hebben
de kinderen
een speelbare pop en
reeds een kort
poppenkastmomentje
getoond aan de
klasgenoten.
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“Ik kan niet
wachten tot
volgende week.
Kom je morgen
terug?”
Publiek:
2° tot en met 6° leerjaar

WORKSHOP: poppenkasttechnieken
De technieken worden
aangeleerd met een pop
niet meer dan een
houtenstok en
een isomobol.
Poppentheater Swief
brengt per 3 leerlingen
een echte poppenkast
mee.

We eindigen met een
toonmoment.

"”Dank je

Publiek: Bovenbouw

Confi en
Linke Lowie.
Jullie

Aan de hand van een
vooropgesteld scenario
passen de kinderen zowat
alle basistechnieken toe.

openden de
deuren van
poppenkast

WORKSHOP: eigen SCENARIO’s schrijven
Op vraag van de normaalschool ODISSEE Aalst
ontwikkelde
poppentheater SWIEF
een workshop voor
studenten en
hun mentoren.

Dit is de workshop
poppenkasttechnieken
maar uitgebreid met een
stukje theorie. Aan de
hand van deze theorie
komen de cursisten tot
eigen scenario’s.

voor
iedereen op
een simpele
spontane
manier!”

Plezier,
durven en doen

- Enkel op dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag
+ weekend
- Afmetingen: 2,5 m hoogte - 4 m breedte - 2 m diepte

Voor jong en oud

- Toezicht leerkrachten is wenselijk.
- Voorstellingen:
Cies Vanmechelen

Prijs: 200 euro + 0,5 euro/ km verplaatsing

Goed ter Motestraat 29
8570 Ingooigem

Groepen van 20 tot 100 leerlingen
- Workshops:

(West-Vlaanderen)

Prijs en groepsgrootte variabel

Telefoon:
0471 013 007
info@poppentheaterswief.be

Deze folder geeft recht op
1gratis ingang bij
openbare voorstelling.
zie poppentheaterswief.be

www.poppentheaterswief.be

INFO: 0471 013 007

De VOORDELEN van poppentheater SWIEF
Veel variatie

Leerinhouden
op speelse manier
gebracht

Mooie grote poppenkast
•

Grote betrokkenheid

Karakter poppen

Aanzet tot …

