Draaiboek Theaterdag: “Jan Klaassen de workshop”
Een gezellig en dag vullend programma om te gebruiken in de klas.
Hieronder volgt het draaiboek met daarin stap voor stap beschreven wat jullie kunnen doen, welk
materiaal jullie nodig hebben en hoeveel tijd jullie overal voor nodig hebben.
Er worden steeds verschillende mogelijkheden gegeven zodat ze toepasbaar zijn binnen jullie klas.
Doelgroep:
Totaaltijd:
Minimale benodigdheden:

4 t/m 8 jaar
3 uur en 15 minuten
Elastiekjes, kleurpotloden, gekleurd papier/karton, lijm, scharen,
podium of ruimte om het maskerspel op te voeren

Het programma
Dagdeel 1: De knutselochtend, maskers maken

1 uur

Download en print de maskers van de website.
Laat de kinderen voor het printen al kiezen welk masker ze willen dragen.
Zo hoef je niet per kind te printen en houd je meer tijd over voor de leuke dingen.
Er zijn verschillende maskers te downloaden op de website:
1. Jan Klaassen
5. Koning
2. Katrijn
6. Prinses
3. Politieagent
7. Rare Sjaak
4. Boef
8. Piraat
-

-

-

9. Draak
10. Aap
11. Hond
12. Konijn

De kinderen knippen de maskers zelf uit en kleuren ze met wasco, kleurpotloden, verf,
viltstiften of beplakken de maskers met gekleurde stukjes papier. Als finishing touch kunnen
de kinderen ervoor kiezen om de maskers nog mooier te maken met glitters, veren, etc.
Voor de haren van de maskers is het leuk om wol te gebruiken, deze plak je op het masker.
Aan de zijkanten van het masker worden gaatjes gemaakt. Dit kan met een perforator of met
een schaar. Plak eventueel eerst een plakbandje op de plekken van de gaatjes om scheuren
te voorkomen. Door de gaatjes worden de elastiekjes gehaald en vastgeknoopt.
De ogen worden uit het masker geknipt. Naast de maskers mogen de kinderen ook attributen
maken om het maskerfiguur compleet te maken, zoals:

Attribuut:

Materiaal:

Kroon en staf van de koning en de prinses
Puntmuts van Jan Klaassen

Goud/Geel karton
Van een rond stuk karton een punthoed
vouwen
Wc rolletjes en een stuk karton
Karton/Figuurballon
Karton/Figuurballon

Deegroller van Katrijn
Knuppel van de politieagent
Zwaard van de piraat of de boef

Voor het decor kunnen jullie verschillende materialen gebruiken zoals:
dekens/doeken, karton, houten panelen of stoelen.

Dagdeel 2: De toneelmiddag, oefenen van het maskerspel

1 ½ uur

Er is een kant-en-klaar verhaal met dialogen en de acties die de maskerfiguren kunnen naspelen.
Het verhaal wordt met de kinderen doorgenomen; ieder kind is een ander maskerfiguur.
Er wordt in groepjes geoefend.
De juf/meester, papa/mama of stagiair is steeds de verteller en leest het verhaal voor.
De kinderen spelen na wat er door de verteller gezegd wordt.
Er wordt gebruik gemaakt van het Jan Klaassen lied (ook te downloaden op de workshop-pagina).
De kinderen oefenen samen het lied met de tekst en zingen het lied samen tijdens de voorstelling.
Als er veel deelnemers zijn, kan “Het koortje van Katrijn” opgericht worden.
Zij zingen aan het begin en het einde van de voorstelling het lied; met als dirigent natuurlijk Katrijn.
Aan het eind van de dag laten de kinderen elkaar zien wat ze hebben geoefend tijdens de generale
repetitie.
Bij veel deelnemers is het de bedoeling dat de kinderen tegen elkaar strijden en een zo goed mogelijk
toneelspel opvoeren.
Als er kinderen over zijn, na het maken van de groepjes, kunnen deze deelnemen aan “Het koortje
van Katrijn” of zijn decorbouwers.

Dagdeel 3: De grand finale; “Het Jan Klaassen Maskerspel”

¾ uur

De kinderen voeren het spel op voor de ouders en eventueel andere schoolgenoten.
De groepjes spelen één voor één de voorstelling.
De jury (van ouders, andere kinderen en juffen/meesters) kiezen welk groepje de winnaar is.
Als afsluiter van deze gezellige en leuke dag is er een prijsuitreiking.
Het begin en einde van de voorstellingen wordt aan elkaar gepraat door een juf/meester,
papa/mama of stagiair.
Deze kondigt de optredens aan en reikt tijdens de prijsuitreiking de prijzen uit.

Ontvang 6 vrijkaarten met jullie optredens!
Deel jouw leukste foto of filmpje van de optredens op school met ons via Facebook (vergeet ons niet
te taggen: Het Land van Jan Klaassen) of per e-mail (info@janklaassen.nl).
Jullie ontvangen dan per school maximaal 6 vrijkaarten voor Het Land van Jan Klaassen!
Super leuk om weg te geven als prijs aan het winnende groepje.
Namens het hele Jan Klaassen team,
Toi toi toi, veel theater plezier en succes!

