
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Je kind is binnenkort aanwezig bij de voorstelling Radio Walvis.  
Denk aan een ijsbeer, een wereld van sneeuw, zeehonden en bevroren zee. Zie je het al voor je? Je bent in 
Groenland, een eiland dat helemaal niet groen is, maar sneeuwwit. Daar wonen de Inuit, een volk dat al 
honderden jaren de allerkoudste sprookjes vertelt. Maar het stoere Inuit-meisje Pilu heeft haar eigen verhaal 
en dat wil ze maar wát graag vertellen. Ze gebruikt hiervoor een taperecorder, waarmee ze – ‘Tsjik tsjik: Dit is 
Radióóóó Walvis!’ - haar eigen spannende radioshow maakt. Voor iedereen die luisteren wil.  
 
Radio Walvis is een geestige vertelling gebaseerd op een eeuwenoud Inuit-sprookje. Het decor is volledig uit 
gerecycled materiaal opgebouwd en de problematiek van de plastic soep dat is daarmee meteen het 
onderliggende thema van de voorstelling.  
Radio Walvis is een samenwerking tussen theatergezelschap Schippers&VanGucht en philharmonie 
zuidnederland.  
 
Samen napraten 

Natuurlijk is het fijn om met je kind na te praten over 

de voorstelling of activiteit.  

Maar herken je dat? Je vraagt nieuwsgierig: Hoe was 

het? En dan krijg je ‘leuk’ 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 
en een filmpje. (of type deze link over: https://www.cultuurkade.nl/aanbod/842/radio-walvis-voorstelling-2)  
 
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 allerlei vaardigheden door kunst- en 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 in Meierijstad elk jaar weer inspireren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad 
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