Beste ouders/verzorgers,
Je kind is binnenkort aanwezig bij de voorstelling Fly me to the moon.
Spelen met licht en schaduw
Kun jij het je nog herinneren, dat je met je handen een vogel, een hond of een konijntje op de
muur kon toveren? De verbazing dat je dat enkel met je handen en een zaklamp voor elkaar kon
krijgen? Die verwondering is nou precies de basis van de voorstelling ‘Fly me to the moon’ van de
Lichtbende, die ze opvoeren voor alle groepen 3-4 van de basisscholen in Veghel en kerkdorpen.
De voorstelling is een samensmelting van beeldende kunst, muziek en theater. Een man en een
vrouw zitten aan twee tafels in het licht van twee grote schemerlampen.
Dat is het begin van een verhaal zonder woorden, dat wordt opgebouwd uit licht- en
schaduwprojecties op de schemerlampen dat naadloos aansluit op de live gespeelde muziek. De
kinderen zien met eigen ogen hoe de voorstelling gemaakt wordt met puur één lichtbron. Een
reis met bizarre wezens en vrolijke snuiters, fabelachtige landschappen, en buitenaardse
werelden. Na de voorstelling volgt een korte demonstratie waarbij de kinderen al hun ‘hoe-doeje-dat-vragen’ kunnen stellen.
Samen napraten
Natuurlijk is het fijn om met je kind na te praten over een voorstelling of activiteit.
Maar hoe doe je dat? Je vraagt nieuwsgierig: Hoe was het? En dan krijg je ‘leuk of stom’ als
antwoord en weet je nog niks.
We willen je daar graag een beetje bij helpen en hebben daarom een paar vragen om je kind aan
het kletsen te krijgen op een rijtje gezet.
1. Wat vond je het meest bijzondere moment van de voorstelling?
2. Hoe denk je dat ik het zou vinden?
3. Moest je ergens heel hard om lachen?
4. Kun je iets voordoen uit de voorstelling?
Vaak komt er dan vanzelf meer, omdat zo het begin van het gesprek al is gemaakt.
Wil je meer weten over deze voorstelling, klik dan door naar de website van Cultuurkade voor
meer informatie. (of type deze link over: https://www.cultuurkade.nl/aanbod/905/fly-me-to-themoon
Waarom een voorstelling tijdens schooltijd?
Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele
activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei
vaardigheden door cultuuronderwijs zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je
mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt,
kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.
Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen
met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en
leerzame programma’s waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren.

Met vriendelijke groeten,
Het team van Cultuurkade Meierijstad

