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De Stilte danst Vliegende Koe
U gaat met de kinderen naar een voorstelling kijken van dansgezelschap De Stilte. Ter introductie van het gezelschap kunt 
u het volgende filmpje bekijken. Klik op de volgende link om het filmpje te bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=jB230SD0P4g 

Daarnaast kunt u de kinderen verder voorbereiden op de voorstelling door de hieronder beschreven voorbereidende activi-
teiten met kinderen te doen.

Over deze voorstelling
‘Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in opgaat, kan alles. Twee meisjes en een jongen gaan op de vleugels 
van de verbeelding de strijd aan met elkaar: want wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? Tussen de rollende eieren, 
het schuifelende oudje en de vliegende koe in ontpopt zich het spel van de vriendschap, de eenzaamheid en de solidariteit. 
Vliegende Koe is een bewerking van de succesvoorstelling Speelvogels.’
Jack Timmermans - Artistiek directeur

Kijken naar woordloze voorstellingen 
U neemt de kinderen mee naar een voorstelling zonder woorden. Een voorstelling zonder taal kan ons onzeker maken: 
Snap ik het wel? Wat bedoelen ze nou? Waarom zeggen ze niks? Die vragen, die onzekerheid, kan het genieten van een 
voorstelling aardig in de weg zitten. Vandaar dat kinderen vooraf al mogen horen dat ze hun eigen verhaal kunnen maken 
van wat ze zien.

Daarnaast kunt u de kinderen voorbereiden op het zien van een non-verbale voorstelling door vooraf met hen het gesprek 
aan te gaan over lichaamstaal. Dat kunt u doen aan de hand van de hierna beschreven opdrachten.
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Wat is lichaamstaal?
Dans begint bij de taal van het lichaam. Een taal die wij aldoor spreken en verstaan, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. 
In het dagelijks leven herkennen we, zonder dat er gesproken wordt, of de ander verdrietig is of boos, verlegen of brutaal, 
eerlijk of gemeen. We kijken recht vooruit of naar de grond. We laten het hoofd hangen of we lopen met de neus in de wind.

Dansen doen we bewust. De dansers drukken precies uit, wat ze met het lichaam willen vertellen. De dansers vertellen 
hun verhaal zonder woorden, ze maken gebruik van lichaamstaal.

Er kan verder over lichaamstaal en gebarentaal gesproken worden, maar het kan ook gelijk uitgeprobeerd worden. Dat 
kan door het stellen van vragen aan de kinderen.

Er kan verder over lichaamstaal en gebarentaal gesproken worden. Dat kan door het stellen van vragen aan de kinde-
ren. Enkele voorbeeldvragen zijn:
• Wie kan laten zien welk gebaar je maakt alsof je iets hoort? Alsof je een heel zacht geluid hoort… of misschien 
wel een heel hard geluid?
• Wie heeft er een idee hoe je zonder te praten, de andere kinderen kunt laten zitten of laten staan?
• Wie kent er nog meer gebaren?
• Wat zijn de verschillen tussen lichaamstaal en gebarentaal?

Vooraf: maak een uitbeeldspel
Maar het kan ook gelijk uitgeprobeerd worden. Maak samen een uitbeeldspel. Dit gaat als volgt in zijn werk. Laat alle 
kinderen op een kaartje een handeling of een gevoel opschrijven. Verzamel vervolgens alle kaartjes in een bakje. Om 
de beurt pakt iemand een kaartje en beeldt de handeling of het gevoel uit. De andere kinderen verwoorden wat ze heb-
ben gezien en wat er wordt uitgebeeld. Met jonge kinderen kan er uitgebeeld worden aan de hand van tekeningetjes en 
afbeeldingen die op een kaartje worden geplakt. Welke beweging hoort daarbij.
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We wensen jullie veel plezier bij de voorstelling!
Wij gaan ervan uit dat u, voor uw bezoek, de kinderen heeft ingelicht over het gedrag in een theater.
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Het gesprek na het zien van de voorstelling
Na het zien van de voorstelling is het belangrijk om met de kinderen over de voorstelling te praten. Op deze wijze leren de 
kinderen hun ervaringen, ideeën en emoties te verwoorden en te delen met elkaar. Ieder kind kijkt en ervaart de voorstelling 
op een andere manier. Die eigenheid mag er zijn! Het gesprek kan gevoerd worden aan de hand van beschrijvende en asso-
ciatieve vragen.

Beschrijvende en open vragen zoals: 
• Wat heb je gezien?
• Wat is je opgevallen?

Associatieve vragen, bijvoorbeeld:
• Waar deed de voorstelling je aan denken?
• Welke beelden krijg je bij het zien van deze voorstelling?
• Heb je een verhaal kunnen ontdekken?
• Welke personages heb je gezien?

Daag de kinderen uit in hun fantasie, stel vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. 

Geef ze het vertrouwen dat elk idee, elke gedachte waardevol is!
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Opdrachten
Na het gesprek kunt u nog een verwerkingsopdracht doen met de kinderen. U kunt uw keuze maken uit een van de hieronder 
beschreven opdrachten.

Opdracht 1 – over spelen met twee of drie kinderen
In de klas
U kunt een gesprek met kinderen voeren over de personages uit de voorstelling en hoe die met elkaar omgingen. U kunt den-
ken aan vragen als: 
• Speelden de dansers samen in de voorstelling? 
• Wat heb je van spelen/spelletjes in de voorstelling gezien? 
• Konden de dansers het goed met elkaar vinden?
• Wie speelt er ook wel eens met 3? 
• Wat is het verschil met spelen met z’n 2? 
• Hoe gaat dat dan? Wanneer gaat het wel goed en wanneer niet? 
• Hoe los je dat op? 
• Speel je met de ene vriend een ander spel dan met de andere?

U kunt met de kinderen dieper ingaan op de thematiek van samen spelen door nog een boek met dezelfde thematiek voor te 
lezen en/of te bespreken. Enkele leessuggesties zijn:
• Krrrr…Okodil van Catherine Rayner. Isbn 9789053418762
• Vriendjes van Mies van Hout. Isbn 9789047704799. 
• Amigos van Annemarie van den Brink& Harmen van Straaten. Isbn 9789025111151- Voor kinderen vanaf 7 jaar

Tekenopdracht
Naar aanleiding van het boek kan er aan de kinderen gevraagd worden om een tekening te maken. De tekenopdracht luidt dan 
al volgt: Teken jezelf met je beste vriend(in) en teken ook wat je samen het liefste doet. Bespreek tot slot de tekeningen. 
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Opdracht 2 - het windorkest
In de klas

U kunt met de kinderen praten over de rol van de wind in de voorstelling. Aan welk seizoen moeten de kinderen denken. Kun-
nen ze uitleggen waarom? 

Bekijk samen met de kinderen enkele mogelijkheden, waarop de kinderen zelf windgeluiden kunnen maken. Gedacht kan wor-
den aan muziekinstrumentjes of met het eigen lichaam geluid voortbrengen (stemgeluid, klappen, stampen tikken etc).

Wijs vervolgens een winddirigent aan. De winddirigent bepaald wanneer er een zacht windje waait of wanneer het stormt. Hij 
bepaald ook wanneer het windstil is (alle kinderen stoppen met geluid voortbrengen) en wanneer de wind weer aanwakkert tot 
een flinke wervelwind.

Uit het windorkest kunnen enkele kinderen aangewezen worden, die de rol van danser op zich nemen. Kunnen de kinderen in 
beweging reageren op de muziek die ze horen? Hoe zou je een wervelwind kunnen laten zien?

Iets oudere kinderen kunnen verder geïnspireerd worden in dans, als ze enkele spreekwoorden en gezegdes als uitgangspunt 
nemen. Enkele voorbeelden zijn:
• Met je neus in de wind lopen
• De wind van voren krijgen
• Hoge bomen vangen veel wind
• Iets in de wind slaan
• Met alle winden meedraaien
• Weten uit welke hoek de wind waait
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Opdracht 3 – geef het door
In de klas

In de voorstelling worden pvc buizen op verschillende manieren gebruikt. De ene keer is het een mandje van de luchtballon, de andere 
keer het stuur van een fiets of het hoofd van de koe. 

U kunt met de kinderen in de kring gezamenlijk een voorwerp uitkiezen. Bijvoorbeeld een boekje. Bedenk samen met de kinderen 
verschillende functies en hoe je die in beweging kan laten zien? Van schrijfgerei, tot beeldscherm van een televisie, kussen, stoeptegel 
tot mobiele telefoon.

Kies vervolgens een ander voorwerp. Kinderen gaan het voorwerp op verschillende manieren doorgeven. Iedere keer krijgt het voor-
werp een andere betekenis.
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Opdracht 4 – vliegen
In de speelzaal

U kunt met de kinderen bespreken welke rol vliegen heeft gespeeld in de voorstelling. Wat en wie hebben ze zien vliegen in de 
voorstelling? Welke verschillende manieren van vliegen hebben ze kunnen onderscheiden? 

Als de kinderen een voorbeeld kunnen geven kunnen ze dat ook laten zien? Laat alle kinderen het gegeven voorbeeld nadoen.

Vraag vervolgens aan de kinderen of ze verschillende dieren kunnen opnoemen die kunnen vliegen.
 
Alle kinderen mogen op een eigen plekje in de zaal staan. Als de muziek begint mogen alle kinderen als een zelf bedacht vlie-
gend dier dansen door de zaal. 

Bespreek daarna in het kort de verschillende manieren van vliegen. Ga in op verschillen als fladderen, met grote rustige slagen 
of met de vleugels weidt zweven in de lucht . Het gebruik van ruimtelagen als een duikvlucht vlak boven de grond of buitelingen 
hoog in de lucht. Of de wendbaarheid waarmee een mus van richting verandert en de grote boog die een grote vogel maakt 
voordat hij zijn landing inzet.

Herhaal deze opdracht een aantal keer. Als de muziek stopt, zitten alle dieren op een tak of op een bloem. Stimuleer de kin-
deren om iedere keer in de huid te kruipen van een ander dier en laat ze op deze wijze verschillende manieren van vliegen 
ervaren.

Dit kan natuurlijk ook in tweetallen. Met een nummer 1 die voorop gaat en de nummer 2 die volgt. 



10

Extra opdrachten
Voor de geïnteresseerde leerkracht stellen wij nog meer verrijkingsopdrachten beschikbaar. Een kennisquiz met meerkeu-
zevragen, mooie foto’s en bijbehorende cd en meer dansopdrachten voor in de speelzaal. Op uw aanvraag sturen wij u die 
heel graag toe. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. U kunt bellen 0765138125 of een mailtje sturen naar 
irma@destilte.nl.




