Deze week:
´Spelen met schaduwen´

Verander vandaag nog je kamer in de magische wereld van de
schaduwen! Doe je mee? Dat kan heel gemakkelijk want het
enige dat je echt nodig hebt zijn een laken, lamp en een flinke
portie fantasie. Zo ontstaat er vanzelf een spel van licht en
duister waarin je een bijzondere wereld creëert vol met mooie
of gekke figuren die wonderlijke avonturen beleven. Avonturen
door jou bedacht! Maak je eigen voorstelling en nodig je
ouders uit om te komen kijken! Veel plezier!
We vinden het leuk als je een foto opstuurt naar:
info@marionettentheater.nl
Of deel je foto op Instagram met:
@amsterdams_marionetten_theater
andere opdrachten AMT Junior Thuis: marionettentheater.nl/juniorthuis/

1. Wat heb je nodig;









Wit laken en een plek om deze op te hangen, denk bijvoorbeeld aan een waslijn of gooi het laken
over een tafel en kruip zelf onder de tafel!
Felle lamp
Stevig papier, (het liefst zwart) om je vormen van te maken
Potlood
Satéprikkers of rietjes, om de schaduwfiguren op de bevestigen
Lijm of plakband
Schaar
En natuurlijk publiek!

2. Aan de slag:


Brainstormen; Bij het maken van een
(schaduw)voorstelling is het belangrijk dat je eerst
nadenkt waarover je wilt dat de voorstelling gaat.
Denk daarbij aan de vier W´s. Wie, wat, waar en
wanneer. Wie? Dat mag je helemaal zelf weten. Je
kan denken aan dieren, kabouters, sprookjesfiguren
of je maakt je eigen fantasiefiguren. Wat? Hierbij
denk je na over wat de figuren meemaken. Gaan ze
bijvoorbeeld op reis, moeten ze vechten of gaan ze
op zoek naar een schat? Waar? Nu gaat het om de
vraag waar het verhaal zich afspeelt. Speelt het
verhaal zich bijvoorbeeld af in een bos, in de stad, op
het strand of op een andere planeet? Wanneer?
Speelt het verhaal zich af in het verleden, in het
heden of de toekomst?



Nu je klaar bent met brainstormen is het tijd om de vorm van de schaduwen te gaan maken! Pak
een stevig stuk papier, potlood en een schaar. Teken op het papier de vorm van de figuren en de
objecten die in je voorstelling gaan meespelen. Knip ze vervolgens uit. Onderaan dit bestand vind je
voorbeelden van zulke vormen. Deze kan je ook uitprinten, uitknippen en gebruiken voor je
voorstelling!



Nu je de vormen bedacht, getekend en uitgeknipt
hebt, is het tijd om ze vast te maken aan je
satéstokjes of rietjes. Op die manier krijgen je
vormen als het ware handvatten waarmee je ze
straks kan vasthouden en bewegen. Plak ze vast
met plakband of met lijm.



Het is tijd voor de volgende stap! Pak een wit laken en hang die op. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld
knijpers en een waslijn. Vraag aan je ouders of ze jou hierbij kunnen helpen als het lastig is. Zorg
dat je zelf genoeg ruimte hebt om achter het laken te staan of zitten!



Plaats nu een lamp achter het laken. (Dus op de plek
waar jij straks met je vormen zal staan) Zet de lamp aan
en plaats je vorm vlak tegen het doek, zoals het plaatje
hiernaast!



Nu is het tijd om te gaan experimenteren! Kijk maar
eens wat er met je schaduw gebeurt als je het silhouet
dichterbij of verder van het doek houdt. Experimenteer
wat er allemaal mogelijk is met de schaduwen en bekijk
of je eventueel nog andere silhouetten wilt toevoegen.



Als je klaar bent met experimenteren kan je gaan
repeteren. Dit houdt in dat je de voorstelling gaat
oefenen zonder publiek. Je denkt na over welke
stemmen je figuren hebben, wat ze zeggen en wat ze
allemaal gaan doen!



Je bent nu bij de laatste stap! Nodig je ouders, broertjes, zussen en vriendjes uit om te komen
kijken naar je schaduwtheater. Speel je voorstelling en geniet van dit avontuur en het
allerbelangrijkste; Vergeet niet te buigen na afloop!

Extra´s



Inspiratie Video's Youtube (links)

https://www.youtube.com/watch?v=UW3daM4iG2c
https://www.youtube.com/watch?v=ifDs1RVmtGs
https://www.youtube.com/watch?v=pSVd_0AKTKc&list=PLRyUx1bM6HMyHXxfcyLLsN_XbMiRHPWDv&index=2



Vormen

