
 
 

 
 
 
 

Werkboekje van:.................................... 
 
 



De voorstelling TUTU 
 
Jullie gaan een voorstelling bekijken die gemaakt is door twee kunstenaars en twee 
muzikanten, samen zijn zij Lichtbende. De voorstelling vindt plaats in een donkere 
ruimte. Op een doek zie je schaduwen en lichtbeelden, die heten projecties. De 
projecties worden gemaakt met hele oude apparaten die komen uit de tijd toen televisie, 
bioscoop en film nog niet bestonden. Die apparaten heten toverlantaarns. Je kunt die 
apparaten zien staan voor het doek. Voor het doek zitten ook twee muzikanten. Zij 
maken muziek bij de beelden.  
 

 
De toverlantaarn.... 

 
Dit is een plaatje van een 
toverlantaarn. Hier zie je waar 
de afbeelding in de lamp 
geschoven wordt. Als het licht 
aan gaat komt de projectie van 
de afbeelding op het doek. 
De toverlantaarn is een heel 
oud apparaat. Met welk modern 
apparaat zou je het kunnen 
vergelijken?       
 
................................................ 
  
  
De muziek.... 
 
Dit zijn plaatjes van een paar van de instrumenten die je straks gaat horen. Weet jij al 
hoe ze heten en hoe ze klinken? 

 
 
Ze heten  .....................  ........................  .................... ..................... ..................... 
 
Ze klinken ....................  ........................  .................... ..................... ..................... 



Het verhaal 
De toverlantaarns waarmee de voorstelling gemaakt wordt, zijn heel oud. Soms wel 
bijna een eeuw! Toen de kunstenaars van Lichtbende zo’n hele oude toverlantaarn 
kochten voor hun voorstelling, kregen ze er een doos met hele oude plaatjes bij. Het 
waren familiefoto’s uit 1930. Op een van die foto’s stond een klein meisje met een pop. 
Bij dit meisje hebben ze een verhaal bedacht. Straks ga je de foto van het meisje zien 
en het verhaal van haar leven. Ze heeft een grote wens: ze wil danseres worden. Dat 
was niet makkelijk in 1930.  
Het verhaal van het meisje wordt verteld met projecties en muziek. De voorstelling is zo 
gemaakt dat je het verhaal ook zonder woorden kunt begrijpen. Dat klinkt bijzonder, 
maar het is niet moeilijk! Het gaat eigenlijk vanzelf. Je kunt je eigen fantasie gebruiken.  

 
Een danseres... 
Wat denk jij dat het meisje allemaal moet leren om een goede danseres te worden?  

 
.................................................................................................................................  
 
Het vervullen van je hartenwens 
Jullie hebben net de voorstelling TUTU gezien over het meisje dat graag een danseres 
wil worden. 1930 is een tijd tussen twee wereldoorlogen, er was nog geen televisie en 
van meisjes werd eigenlijk alleen verwacht dat ze voor kinderen en het huishouden 
zouden gaan zorgen. Toch wil het meisje haar grote wens – een ‘hartenwens’ noem je 
dat – vervullen. Ze heeft een droom en ze gaat er alles aan doen om die waar te maken. 
Dat betekent veel oefenen. Soms mislukt het en moet ze leren van haar fouten, soms 
krijgt ze hulp. Maar je ziet dat het haar uiteindelijk lukt om haar hartenwens te vervullen. 
Ze bereikt haar droom en wordt een danseres. 
 
Aan de schoenen van het meisje kun je zien dat ze steeds groter wordt. De jurkjes 
hieronder staan in de juiste volgorde. Geef met lijntjes aan welke schoenen bij welk 
jurkje horen. 

 



Heb jij ook bijzondere schoenen waaraan je kunt zien wat jouw droom is? Bijvoorbeeld 
paardrijlaarzen, skischoenen, klompen, duikflippers, motorlaarzen, astronautenlaarzen, 
sportschoenen of clownschoenen. Je mag je antwoord tekenen of opschrijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook al heb je het verhaal gezien van een meisje dat heel lang geleden klein was, 
eigenlijk is er niets veranderd: ook nu hebben kinderen nog een hartenwens. Iedereen 
heeft wel een droom die hij waar wil maken. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar als je 
het graag wilt dan zal het je lukken. Je zult er je best voor moeten doen. Bijvoorbeeld 
veel oefenen, lang studeren, goed je best doen op school of nog andere dingen. 
 
Wat is jouw hartenwens?........................................................................................  

 
Hoe ziet jouw hartenwens eruit? Teken je wens hier of zoek een plaatje dat bij jouw 
hartenwens past. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het meisje uit de voorstelling weet heel goed wat ze wil: dansen. Dat is niet altijd 
makkelijk, ze moet leren om door te zetten. Doordat ze goed weet wat ze wil, kan ze 
tegenslagen overwinnen. 
1. De balletles, het meisje moet veel oefenen en als het misgaat moet ze het overdoen. 
2. De tijd tussen de oorlogen, de wereld is droevig er is geen ruimte voor een danseres. 
3. De heks, haar omgeving die haar tegenhoudt. 
 
Wat moet je nog leren om je hartenwens te bereiken?  
 
.................................................................................................................................  
 
Wat lijkt je moeilijk aan het bereiken van je hartenwens? En wat kun je doen om het 
makkelijker te maken?  
 
.................................................................................................................................  
 
Je eigen schaduwfiguur maken! 
 
Met je handen kun je schaduwdieren maken door ze op een bepaalde manier in het licht 
te houden. Je kunt al eenvoudige dieren met één of met twee handen uitbeelden. Op 
het plaatje zie je aantal voorbeelden en ook hoe je je handen moet houden om een 
handschaduwdier te maken. Kijk naar de voorbeelden en probeer het zelf. 

 


