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INLEIDING
Beste docent,
Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling Op zoek naar het Huilmeisje bij
jullie op school of in het theater.
Wij zijn blij om met Op zoek naar het Huilmeisje voor jullie jongste kinderen te mogen
spelen. Met veel plezier sturen wij jullie deze lesbrief, waarin je verschillende opdrachten
kunt vinden ter voorbereiding op de voorstelling en met verwerkingsopdrachten. Je kunt
zelf kiezen welke opdrachten je het meest aanspreken of op jouw groep aansluiten.
Misschien is dit de eerste keer dat de kinderen een theatervoorstelling bezoeken? Het is fijn
dat de kinderen zich veilig voelen op weg naar de voorstelling. Om het theaterbezoek zo fijn
mogelijk te laten verlopen, bespreken we in deze lesbrief een aantal punten die je bij de
voorbereidingen in gedachten kunt houden en die je met alle docenten en ouders kunt
bespreken.

Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen en met de voorstelling zelf.
Deze lesbrief is slechts een handvat. Uiteraard is er ruimte voor eigen creativiteit.
Wanneer je vragen of suggesties hebt, horen wij dat graag dit kan via:
malouvansluisproducties@gmail.com

Voor meer informatie over ons en de voorstelling kijk op www.malouvansluis.com
Hartelijke groeten,
Namens het hele team van Op zoek naar het Huilmeisje.
Malou van Sluis
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OP ZOEK NAAR HET HUILMEISJE
Op zoek naar het Huilmeisje
Een vrolijk sprookje over een zee van tranen.
Op zoek naar het Huilmeisje gaat over Pars.
Pars is stoer en huilt nooit, nergens om.
Want echte meisjes huilen niet en bovendien;
als je veel huilt wordt je huis opgeslokt door de tranenzee.
Op een dag hoort Pars in de verte zachtjes huilen.
Onafgebroken en onopgemerkt.
Dat moet het Huilmeisje zijn...
alleen met groot verdriet
op een kleiner wordend eiland
zoveel tranen kan toch niet!
Pars moet ernaartoe.
Ze pakt haar krijt en tekent haar reis op zoek naar het Huilmeisje.

Op zoek naar het Huilmeisje is een vrolijke beeldende solo-voorstelling gemaakt door Malou
van Sluis en gespeeld door Malou of Pauline van Leeuwen onder regie van Frederieke
Vermeulen. Via zelfgemaakte tekeningen, tekent het personage zichzelf in een verhaal
waarin ze via allerlei avonturen uiteindelijk het Huilmeisje vindt, en zo ook de tranen in
zichzelf. In een magische onderwaterwereld met levensechte tranen uit een
bellenblaasmachine ontdekt ze uiteindelijk na een spannende reis dat huilen ook fijn kan
zijn. Het decor bestaat uit 4 verrijdbare panelen waar de actrice op tekent en zo met
minimale middelen allerlei verschillende werelden weet vorm te geven. De voorstelling is
een groot deel op rijm, de makers hebben zich laten inspireren door het ritme van de
teksten van Dick Bruna die goed aansluiten op de belevingswereld van jonge kinderen.

Credits:
Concept & idee: Malou van Sluis | Regie: Frederieke Vermeulen
Spel: Malou van Sluis / Pauline van Leeuwen| Muziek: Julien Mier
Techniek: Maarten Zaagman | Decor: Tim Vermeulen
Met dank aan: Cultuur 19, Spelenderwijs Utrecht, Gemeente Utrecht, Theaterhuis de
Berenkuil, Het Wilde Westen
Lesbrief: Malou van Sluis – De handleiding voor de docenten is mede tot stand gekomen
door de expertise van Festival 2 Turven Hoog.
Illustraties: José Vingerling
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1. VOORBEREIDING
Handleiding voor docenten
Voor kleuters heeft de voorbereiding vooral als doel om te prikkelen en nieuwsgierig te
maken. Net zoals bij een naderend bezoek van Sint en Piet of de verjaardag van de juf of
meester.
Je kunt de kinderen vertellen dat ze naar een theatervoorstelling gaan. Misschien zijn er
kinderen die al eens naar een voorstelling zijn geweest en kunnen zij erover vertellen.
Het is belangrijk om te vertellen waar jullie de voorstelling gaan bekijken, is dit bij jullie op
school of in het theater? Hoe gaan ze ernaartoe? Wie gaan er allemaal mee, zijn papa en
mama er ook bij of gaan ze alleen met de meester of juf?

Theaterhoek

Om de kinderen van tevoren in de theatersfeer te brengen kan in een hoek het lokaal een
theaterhoekje gemaakt worden. Daar kunnen verkleedkleren liggen en wat schminkspullen
en verder kan met een lamp of spotje gericht op een mooi doek al snel een theatrale sfeer
aan de “theaterhoek” worden gegeven. Aan te raden is om deze hoek een week van tevoren
in te richten zodat jullie met zijn allen naar de voorstelling toe kunnen leven. Aan de hoek
kun je elementen van de voorstelling toevoegen, denk bijvoorbeeld aan spullen binnen het
thema huilen en troosten, zoals tissues, knuffels, of tranen geknipt uit blauw papier. Ook
zand, eilandspullen en reisspullen kunnen worden neergelegd. Of, zoals het decor van de
voorstelling; een krijtbord met stoepkrijt.

De trailer

Op de webiste www.malouvansluis.com vind je de trailer van de voorstelling. Deze zou je ter
voorbereiding op jullie bezoek kunnen laten zien.

Onderwerp van de voorstelling

De makers van de voorstelling Op zoek naar het Huilmeisje hebben zich laten inspireren door
het thema verdriet maar ook dapper durven zijn.
Het is niet nodig om uitgebreid op de inhoud van de voorstelling zelf voor te bereiden.
Kinderen hebben een heel open houding en gaan vanzelf in de voorstelling mee. Natuurlijk
kun je wel globaal vertellen wat het onderwerp van de voorstelling is en daar in algemene
zin over praten.

De thema’s

De thema’s die voorbijkomen zijn huilen/verdrietig zijn, dapper zijn, reizen, fantasie en
avontuur.

Prentenboek

Bij de voorstelling is een prentenboek gemaakt met tekeningen van Jose Vingerling. In deze
lesbrief vind je al een aantal tekeningen die ook in het prentenboek voorkomen. Dit
prentenboek is te bestellen en zou je ook voorafgaand kunnen voorlezen. Maar dit kan ook
na de voorstelling als je nog eens terug wilt blikken op wat jullie in het theater beleefd
hebben.
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2. NAAR DE VOORSTELLING
Hoe gaat het er tijdens een voorstelling aan toe?
Voor sommige kinderen en ouders zal het de eerste keer zijn dat ze naar een
theatervoorstelling gaan. Het is een nieuwe en spannende gebeurtenis. Het is daarom
belangrijk om docenten, ouders en kinderen voor te bereiden op het theaterbezoek, zodat
ze weten wat hen te wachten staat.

De weg naar de zaal

Wij hebben gemerkt dat hoe kinderen de zaal binnenkomen hun theaterervaring enorm kan
beïnvloeden. Aandacht, rust en structuur werkt goed, dat is veilig en helpt de kinderen om
geconcentreerd te gaan kijken.
Speelt de voorstelling bij jullie op school? Dan zou je de tocht naar de zaal “belangrijk”
kunnen maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door zachtjes over de gang te lopen op jullie
tenen. Te veel praten haalt de kinderen vaak uit de ervaring, hoe geconcentreerder ze dit
doen hoe leuker het is! Als ze geconcentreerd over de gang lopen, en zachtjes de zaal
binnenkomen, is het extra spannend en leuk als het eindelijk begint.

Naar de wc

Zorg dat kinderen voor de voorstelling naar de wc zijn geweest. Natuurlijk kan het gebeuren
dat tijdens de voorstelling toch nog een kind moet plassen, maar dit wordt door vooraf te
gaan tot het minimum beperkt.

Mobiele telefoons, foto’s en film

Tijdens de voorstelling is het gebruik van mobiele telefoons en/camera’s niet toegestaan. Na
de voorstelling mogen de kinderen nog even het toneel op en is dat de tijd om je telefoon
uit je tas te halen!

Eten en drinken

Zorg ervoor dat kinderen geen storende zaken bij zich hebben zoals krakende snoepzakjes of
pakjes drinken. Eten en drinken gebeuren niet tijdens een voorstelling.

Reageren tijdens de voorstelling

Ieder kind beleeft de voorstelling anders en op zijn eigen manier, sommige kinderen kunnen
makkelijk 40 minuten stil zitten waar anderen juist steeds moeten wiebelen. Kinderen
hoeven niet muisstil te kijken. De spelers zijn gewend aan de directe en soms uitbundige
reacties van kinderen. En dat kan hele leuke momenten opleveren.
Merk je dat de reactie toch storend is voor het publiek of spelers? Dan mag je rustig
ingrijpen.
Soms willen kinderen het podium op, omdat ze supernieuwsgierig en onderzoekend zijn.
Merk je dat een kind het podium op wil, zet hem dan zachtjes terug op zijn plek. Als het kind
niet wil blijven zitten, kan je er ook voor kiezen om hem bij je te nemen.
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Instructie docenten en ouders

Volwassenen denken in sommige gevallen dat het fijn is om tijdens een voorstelling hun
kinderen ‘’bij te praten’’ omdat ze het idee hebben dat de tekst te moeilijk is of dat de
kinderen het verhaal niet snappen. Vaak is dat helemaal niet nodig, bovendien verstoort het
geroezemoes de concentratie van zowel publiek als spelers.
Tekst is maar een van de theatrale elementen van een voorstelling, moeilijke woorden of
veel tekst hoeven geen belemmering te zijn om de kinderen te boeien. Er zijn nog zoveel
andere facetten in een voorstelling die de interesse van kinderen kunnen hebben; muziek,
decor, kostuums, beweging enzovoort.

Applaus

Als de voorstelling is afgelopen mag iedereen klappen.
Na het applaus worden de kinderen uitgenodigd om op het toneel te komen tekenen. De
actrice deelt krijtjes uit!
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3. PRATEN
GESPREK MET DE GROEP NA DE VOORSTELLING
Wanneer je met je groep naar de voorstelling bent geweest, kun je hier met de kinderen
over napraten. Dit kun je doen als jullie weer in de klas zijn. Tijdens het napraten is het
vooral belangrijk om te vragen naar ieders beleving. Er is geen goed of fout in de vertaling
van de inhoud, (jonge) kleuters hebben soms nog niet de taal om te omschrijven wat ze
voelen of vinden.

§
§
§
§

Wat heb je gezien?
Wat heb je gehoord?
Wie heb je allemaal ontmoet in de voorstelling?
Wat vond jij het spannendste moment?

Wanneer jullie de thema’s verdriet, troosten en dapper zijn tegenkomen is dat een mooie
aanleiding deze thema’s te betrekken op de kinderen zelf.

§
§
§
§
§
§
§

Ben jij weleens verdrietig?
Waar in je lichaam voel je dat?
Wat doe jij als je verdrietig bent?
Troost je weleens iemand? En hoe doe je dat?
Kan je jezelf ook troosten? En hoe doe je dat?
Ben jij weleens heel dapper? Wat deed je toen? En waarom?
Zou je weleens op avontuur willen? Wat zou je dan doen?

Om daarna door te praten over betekenis en hun eigen verbeelding kun je de volgende
vragen gebruiken:

▪
▪
▪

Hoe voelde het personage Pars zich in de voorstelling (aan het begin en aan het
einde?) En hoe weet je dat?
Wat vond het meisje Pars leuk en wat niet? En het Huilmeisje?
Wat zou jij graag tegen het meisje Pars willen zeggen?

Als de kinderen na afloop hun ervaringen niet kunnen verwoorden betekent dit niet dat de
voorstelling ze niet geraakt heeft. Een voorstelling communiceert vaak op een ander niveau
met kinderen dan in de dagelijkse praktijk. Naast de vragen die je aan de kinderen kunt
stellen kun je ook andere dingen inzetten om de voorstelling met de kinderen te verwerken,
bijvoorbeeld via muziek en spel. In de volgende hoofdstukken geven we een aantal ideeën.
Suggestie: In de voorstelling hoor je veel muziek. De muzikant Julien Mier heeft deze muziek
gecomponeerd. Het is prettig om die muziek nog eens te beluisteren met de kinderen. Op de
website www.malouvansluis.com vind je een aantal muziekfragmenten.
Je kunt de muziek gebruiken bij het uitvoeren van opdracht: 4.2 en 5.2
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4. SPELEN
4.1 Emoties spelen
Benodigdheden
●
●
●

Emotiekaarten (bijlage 1)
Prentenboek
Ruimte waarin je vrij kan rondlopen

Het personage in de voorstelling laat een aantal verschillende emoties zien. Zo is ze blij,
bang, boos en verdrietig. Neem de emotiekaarten uit de bijlage erbij, dit zijn de 4
basisemoties. Je kan op verschillende manieren de emoties bespreken.
We doen hieronder een paar suggesties:

Spelen:

Laat de kinderen een uitdrukking nabootsen.
Hoe ziet dat eruit in je gezicht?
Wat gebeurt er nog meer?
Voel en zie je dat ook in je lijf?
Je kan de kinderen in de verschillende
emoties door de ruimte laten lopen.
Stampend als je boos bent, huppelend als je
blij bent etc.
Welke geluiden horen bij deze emotie?
Je kan de kinderen zelf laten zoeken.
Mocht dat lastig zijn kun jij ook een geluid maken van boosheid, angst, blijheid etc. en vraag
de kinderen de juiste kaart erbij te zoeken.
Maak een kring en laat een kind in het midden een emotie uitbeelden. De andere kinderen
mogen raden welke emotie wordt uitgebeeld. Eventueel kun je de kaarten erbij houden
zodat ze kunnen aanwijzen welke emotie het is.
Je kunt tijdens de opdracht ook kort een gesprekje aangaan. Je kan bijvoorbeeld vragen wat
er gebeurd zou zijn als iemand zich zo voelt. Laat de kinderen voorbeeldsituaties noemen.
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4.2 Speel het verhaal na
Benodigdheden:
●
●
●

Lege ruimte om goed te bewegen
Krijt
Muziek (te vinden op de website www.malouvansluis.com )

Je vertelt een verhaal op de manier van vertelpantomime/geleide fantasie. Terwijl je dit
vertelt, speel je samen met de kinderen de tocht mee. Hieronder geven we een suggestie
van het verhaal dat je aan de kinderen kunt vertellen. Neem vooral de vrijheid om hiermee
te spelen.

Van bos naar vliegtuig naar boot naar eiland
Doe het licht uit.
Teken met krijt een uitgerekte cirkel op de vloer. Ga er met alle kinderen in staan.
‘We zijn in onze kamer. We hebben ook een raam. Kijk maar eens naar buiten. Daarbuiten
zien we de zee in de verte. Je moet een beetje met je ogen knijpen om het goed te kunnen
zien. Daar woont het Huilmeisje, op een eiland. Wij willen wel naar haar toe. Laten we maar
naar buiten gaan. (stap uit de cirkel) Het is hier donker, we zijn in een donker bos. Kijk hoe
hoog de bomen zijn. We moeten onder de takken door kruipen. Het is hier ook een beetje
koud… brrr. En een beetje eng …. brrr.
Laten we gauw met het vliegtuig gaan. Spreid je armen en starten maar. Vrrrrrrroem!
Wat zijn we hoog, kijk maar eens naar beneden. Zien we het Huilmeisje al? “Huilmeisje!?”
Oh nee! We verliezen de controle. Het vliegtuig tolt en draait.. en plons! We vallen in het
water. Nu moeten we zwemmen! Het is best ver en de golven zijn hoog, we worden een
beetje moe. Maar daar zien we een boot. Klim er maar in! Laten we roeien, dan zijn we
sneller op het eiland. Roei roei roei. Dapper zijn, nog even doorzetten!
Tuur in de verte en pak je verrekijker. Zien jullie het eiland al?
Ja hoor! Daar! (Ga weer met zijn allen in de cirkel staan)
De zon schijnt, het licht kan weer aan.
Voel je het zand? En wat een mooie zee!
Maar dan moeten we een beetje huilen want we zijn helemaal alleen. Want we zien het
Huilmeisje nergens. En nu gaat de zee ook nog stijgen omdat we zoveel huilen. Oh jee we
hebben een zee van tranen gehuild en moeten onderwater duiken. Daar zwem je heel
langzaam. Hier onderwater is het best wel fijn! We zwemmen met een grote glimlach terug
naar huis.
We klimmen uit het water weer in ons huis. Dat was een mooi avontuur!

Suggestie: Deze opdracht kun je ook combineren met opdracht 5.2 (krijt je eigen eiland)
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5. MAKEN
5.1 Een zee van vrolijke tranen
Benodigdheden:
•
•

tranen (bijlage 2)
wasco /potloden / verf

Print voor elk kind een traan uit.
Ieder kind kan zijn of haar eigen traan
versieren of inkleuren. Je kan de kinderen
met verschillende materialen laten
experimenteren bijvoorbeeld met wasco,
potlood of verf, laat ze de tranen
versieren.
Je kan de tranen uitknippen en er een
tranenslinger van maken en in het lokaal
op hangen.
Suggestie: Geef de kinderen een lege
traan en vraag ze om er een blij, boos of
verdrietig tranen van te maken. Je kan ze
helpen met de plaatjes van de 4
basisemoties (blij, boos, bang, verdrietig)
zie bijlage 1.
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5.2 Krijten
Krijt je eigen wereld
Benodigdheden
●
●

Stoepkrijt
Een groot stuk papier om de muur of vloer mee
te bedekken. Bijvoorbeeld een papieren
tafelkleed.
(Je kunt deze opdracht ook buiten doen.)

Doen:

Dek wanden en/of vloer af met papier. Teken een grote cirkel op de voer.
Dit is het eiland. Laat de kinderen steeds iets verzinnen om dit eiland verder op te vullen.
Wat is er allemaal te zien en te doen? Staan er palmbomen? Zijn er dieren? Planten? Waar is
de zee? Zie je ook vissen? Of een boot in de verte? Is het Huilmeisje hier?
Alle kinderen mogen tekenen wat zij willen. Je kan ook samen met de kinderen alle dingen
die zij herkennen uit de voorstelling en/of het prentenboek na laten tekenen.
Suggestie: Deze opdracht kun je ook combineren met opdracht 4.1 de geleide fantasie.
Je kan de muziek uit de voorstelling er evt. ook bij aanzetten
( zie de website: www.malouvansluis.com)
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6. TOT SLOT
Wij wensen jullie veel plezier bij de voorstelling en met het lesmateriaal!
Mocht je interessante reacties krijgen naar aanleiding van de voorstelling of de
opdrachten dan vinden wij het leuk als je dat met ons wilt delen, dit kan via:
malouvansluisproducties@gmail.com
Op avontuur!

Met vriendelijke groet,
Namens het hele team van
Op zoek naar het Huilmeisje
Malou van Sluis
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BIJLAGEN
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Bijlage 1: Emotie Kaarten
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Bijlage 2: Traan
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