7 TIPS & TRICKS
VOOR DE LAATSTE LOODJES

TIP 1: Doe een warming up vóór de voorstelling(en).
Warming up 1: Houding is belangrijk bij het zingen. Laat alle kinderen eerst even de
knieën buigen, zodat ze niet ‘op slot’ staan. Ze moeten als het ware met een touwtje
aan het plafond vastzitten. Begin met lipoefeningen: zing Brrrr. Brrrr. Brrrr. Ga
vervolgens over in het neuriën van nnnnaaaannnnaaaa. Eerst hoog en steeds lager.
Doe dan een oefening voor de buikademhaling: adem in en zeg: Hé! Hó! Há! Doe
deze oefening een paar keer. Eindig de stemoefening met de zogenaamde
‘tongbrekers’:
•
Zeven zwarte zwanen zwommen in de Zuiderzee.
•
De kat trapt de krullen van de trap.
•
Wie weet waar Willen Wever woont, Willem Wever
woont wijd weg.
•
Als vliegen achter vliegen vliegen vliegen vliegen
vliegensvlug.
Warming up 2:
1. Zet beide voeten stevig tegen elkaar op de grond en probeer een klein beetje te
draaien. Je ervaart nu dat je wankel staat. Zet vervolgens je voeten uit elkaar en
verdeel je gewicht op beide voeten. Buig je knieën lichtjes om ervoor te zorgen dat
ze niet ‘op slot’ staan.
2. Recht je rug en laat je armen losjes langs je lichaam hangen. Stamp een paar keer
met beide voeten hard op de grond.
3. Draai rondjes met je heupen, heen en terug. Je armen bewegen mee.
4. Staat iedereen stevig op de grond? Schut dan eerst je handen en armen en
vervolgens je benen en voeten los (maar let wel op dat je niet je evenwicht verliest!).
5. Ga in een kring zitten. Sluit je ogen en buig je hoofd voorzichtig naar voren,
achteren, links en rechts. Daarna rustig een cirkel draaien met je hoofd. Probeer
zoveel mogelijk achter je schouder naar rechts te kijken en vervolgens zoveel
mogelijk naar links. Kijk daarna vooruit en probeer met je rechteroor je
rechterschouder te raken. Probeer dit ook met de linkerkant.
6. Trek je schouders zo hoog mogelijk op en laat ze weer vallen. Draai je schouders
losjes rond, eerst naar voren en dan naar achteren.
7. Beweeg je kaak rustig op en neer en zeg ondertussen: “Jaa jaa jaa”.
8. Nu ga je spelen dat je heel moe bent. Probeer te gapen met je mond wijd open en
rek je zoveel mogelijk uit. Maak er een ‘gaap-geluid’ bij: “mwoaaaah”. Houd je hoofd
weer rechtop. Maak van je lippen een spitse toet, alsof je iemand gaat kussen en
wissel dit af met een brede grijns.
9. Sta weer stevig met beide voeten op de grond. De voorstelling kan beginnen!
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TIP 2: Maak indruk met posters, plaatsbewijzen en programmaboekjes.

Op de downloadpagina zijn mooie posters, plaatsbewijzen en programmaboekjes te
vinden. U kunt deze gemakkelijk downloaden en uitprinten of laten afdrukken bij de
copyshop.
Posters: De posters zijn verkrijgbaar in A4 en A3. Plak deze door de hele school,
eventueel met de naam van de school, datum en tijd erbij.
Plaatsbewijzen en uitnodigingskaarten: Op de plaatsbewijzen en uitnodigingskaarten kunt u de naam van de school, datum en tijd van de uitvoering invullen
(digitaal of handgeschreven). In een mooie enveloppe kunnen de leerlingen ze
meenemen naar huis om hun vader, moeder, zussen, broers, opa’s en oma’s uit te
nodigen.
Programmaboekje: Het programmaboekje is bedoeld om aan het publiek te laten
weten wie welke rol speelt. Leuk om een aantal leerlingen uit te laten delen bij
binnenkomst!

TIP 3: Hoe zenuwen onder controle.
Tips tegen zenuwen: Het moment van de musical komt eraan. Spannend! Misschien
zijn sommige leerlingen een beetje zenuwachtig. Geef ze in dit geval de volgende
tips:
•
Bedenk je allereerst dat gezonde zenuwen erbij
horen. Ze zijn zelfs nodig om geconcentreert te zijn.
De grootste acteurs en acrtices hebben er last van!
•
Denk aan een plek waar je graag komt, zoals het
strand, de tuin, het bos of het sportveld. Noem jouw
tekst op, terwijl jij (of jouw personage) op die plek
staat.
•
Oefen met je vader of moeder. Zo weet je zeker dat
je je tekst straks goed kent.
•
Zet je favoriete muziek op, doe je ogen dicht en
beeld jezelf in dat je staat te stralen op het podium.
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TIP 4: Denk eraan: benut het hele toneel!
Laat de leerlingen het hele podium benutten. Dus niet allemaal aan de voor- of
achterkant staan, maar over het hele podium. Als er een dialoog plaatsvindt, staan
de personages dichter bij elkaar. Eventuele figuranten kunnen plaatsnemen aan de
andere zijde van het podium.

TIP 5: Zorg voor een goede organisatie backstage.
Vertel de leerlingen allereerst dat ze niet zichtbaar moeten zijn als ze niet op het
podium staan. Daarnaast kunnen ze oefenen met hun kostuums en rekwisieten.
Liggen de kostuums en rekwisieten op een vaste plaats klaar? En is er een plek waar
leerlingen zich kunnen verkleden? De hulp van een organisatietalent (ouder of
leerling) is handig. Zij kunnen helpen bij het bewaren van de rekwisieten en
eventuele omkledingen. Maar zorg er wel voor dat de leerlingen het seintje horen,
waardoor ze weten dat ze op moeten.

TIP 6: Geen gestress met techniek!
Geluid: Het is raadzaam om, tijdens de try-outs, het volume van de muziek te testen.
Het zou zonde zijn als de muziek te hard staat en de leerlingen daardoor niet meer te
verstaan zijn. Daarnaast moet de technicus de cues weten, waarop hij de muziek
moet starten. Zet de muziek altijd op ‘scherp’, zodat het meteen afgespeeld kan
worden. De technicus kan ervoor kiezen om de muziek uit te faden. De
liedjes zijn in sommige gevallen extra lang gemaakt, zodat zelf kan
worden bepaald hoelang het doorgaat. De changeer-, en sfeermuziekjes
zijn niet bedoeld om uit te faden. Het bouwt juist de spanning in de
musical op. De muziekjes geven de ruimte om op een rustig tempo en in
de sfeer van de muziek op te komen of af te gaan.
Licht: Test, zo nodig, ook de spots. Daarbij is het aan te raden om een extra
zaklampje te gebruiken. Het kan donker zijn bij de techniek!

TIP 7: Maak een toi’tjestafel
Toi’tjes worden in het theater gebruikt om iemand succes te wensen. Een toi’tje is
een klein cadeautje, zoals een gelukspoppetje, met een wens eraan “Ik wens je veel
plezier met de voorstelling! Je hebt hard gerepeteerd, dus dat zal vast goedkomen!”)
En pas op: het woord ‘succes’ brengt ongeluk volgens bijgelovige theatermakers.
Het is een leuk idee om toi’tjes te maken en op een toi’tjestafel neer te leggen. Of
laat iedere leerling voor 1 of 2 klasgenoten een toi’tje knutselen. Iedereen kan dan
voorafgaand aan de musical zijn of haar toi’tje ophalen.
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Met alle tips & trics moet de musical een onvergetelijke ervaring worden. Geef de
leerlingen van tevoren nog een compliment, zodat ze alle vertrouwen krijgen en zorg
voor een leuk welkomswoordje voor het publiek. Wij hebben er alle vertrouwen in
en wensen jullie klas heel veel plezier!
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