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IPC thema’s ‘Welkom in het poppentheater’ 

(2017-11) 

 

Groepen 1-2 (Early Years) 

Welkom in het poppentheater: 

• De dames van Drames, http://drames.nl/ (komen uit Lith en Uden). Zij verzorgden ook een 
training voor leerkrachten "de kracht van de handpop". Geven voorstellingen, workshops, 
maar begeleiden ook leerkrachten met specifieke vragen.  

• Kiek fotografiekist van Phoenix Cultuur voor kleutergroepen over Kiek en zijn vriendjes. 

• Marian Oosting van Poppenjans uit Berlicum 

• Theaterspoor uit Uden, weet niet zeker of zij ook schoolvoorstellingen verzorgen 
http://theaterspoor.nl/voorstellingen/ 

• De Witte Lellie in Oisterwijk, daar zijn Els van bs Fonkel en Liesbeth van de Touwladder al 
eens geweest naar alle tevredenheid. Misschien komen ze ook naar school? 
http://www.natuurtheater.nl/poppentheater/ 

• Theater de Lachende Zon uit Uden, theater van de zintuigen 
http://delachendezon.nl/educatie-3/  

• http://www.depotc.nl/project/klein-zwanenmeer 

• Sowieso kun je op www.depotc.nl projecten op thema / discipline vinden 

• Verhalenverteller, bijvoorbeeld Adrie Gloudemans die voor de afsluiting van Kunstructeur 
Veghel in 2016-2017 een voorstelling met handpoppen speelde. Werkt op maat voor 
leerkrachten en leerlingen, ook gekoppeld aan taalonderwijs. 

• Theater van Niks en van Alles, Janine Vriens. O.a. verhuur verkleedkisten, maar ook 
maatwerk-vragen, voorstellingen en workshops.  

• Op bezoek bij een theater. Om achter de schermen te zien wat licht en geluid en decors 
toevoegen aan theaterspel.  

• Of maak een schooltheater/podium.  
 

 
Tekst van ICC-er Elke uit Vught  
De kleuters van Obs De Koningslinde in Vught leren van alles over het poppentheater. Dit nieuwe IPC  
thema is opgebouwd rond 5 focussen. Bij iedere focus leren ze een aspect van het poppenspel. Nick,  
een ervaren poppenspeler, begeleidt ons tijdens dit thema. Iedere week gaat hij met een groepje aan  
het werk met als doel: een echte poppenspeler worden. Het is fijn werken met een specialist. We hebben alles 
geleerd over verschillende poppen. De kinderen hebben onder zijn leiding gewerkt aan stemgebruik en emoties, 
een grote poppenkast gemaakt, een verhaal bedacht, een vertelling met poppen laten zien, poppen maken. 
Een reactie van een ouder: "Wat een gaaf thema! Dit thema komt echt met stip op nr. 1 binnen hier". 
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