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Beste leerkracht, 
 
 
Binnenkort ga je met je klas naar de voorstelling luid. Via deze brief heten we jullie van 
harte welkom. We geven je wat informatie over de voorstelling en een aantal ideeën om 
mee aan de slag te gaan in de klas. Het is leuk als de kleuters vooraf warm gemaakt 
worden voor de voorstelling, en als ze nadien nog eens terugdenken aan hun 
theaterervaring. 
 
Het gezelschap tout petit 
luid is de vierde voorstelling van het dansgezelschap tout petit. Ciska Vanhoyland en Lies 
Cuyvers maken en dansen de voorstelling. tout petit kiest voor dans-theater. Theater 
zonder woorden, waarbij bewegingen dans worden. tout petit maakte eerder de 
voorstellingen: Kom mee, Leon! (op en rond een Italiaans autootje), Schots en scheef 
(met tafels) en licht! (met zaklampen, schaduwen en rijdende spots). Misschien kwamen 
jullie al eerder naar een voorstelling van tout petit kijken.  

De voorstelling luid  
luid is de tweede creatie binnen het tweeluik: licht! en luid. Een voorstelling over licht, en 
een voorstelling over geluid. Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland merkten, bij het spelen 
van hun voorstellingen, hoe gevoelig jonge kinderen zijn voor veranderingen in licht en 
geluid. De makers kozen er bijgevolg voor om hier extra aandacht aan te besteden. Licht 
en geluid werden de thema’s van hun nieuwe creaties. 
 
luid is een wervelende voorstelling waarin klanken beweging worden en beweging klank 
maakt. Op het podium staat een grote installatie als bomen vol buizen, als takken met 
trechters. Maar als je goed luistert, dan hoor je geluiden. De installatie is een instrument! 
Twee vrouwen bespelen dit instrument. Ze gebruiken daarvoor hun hele lichaam. Er 
ontstaat een uitdagend spel tussen klank en dans, muziek en beweging.  
 
tout petit wilt kinderen en volwassenen graag aanzetten om te spelen met geluid en te 
experimenteren met beweging. In deze lesbrief geeft tout petit dan ook suggesties om 
hiermee aan de slag te gaan. Je kan met elk van deze thema’s muzisch werken voor of 
na de voorstelling. 

Weinig tijd, leerkracht ad interim? Overloop zeker de last-minute pagina, dan hebben 
de kinderen ook een fijne basis om te kijken. 

Een korte reactie, impressie of foto op onze facebookpagina of in onze mailbox doet ons 
erg veel plezier ! 

Tot gauw!   Lies & Ciska 

Contact  
tout petit 
Vogelsancklaan 300 
3520 Zonhoven 
www.toutpetit.be 
 
communicatie@toutpetit.be 
www.facebook.com/toutpetitdans/ 
 
 
Lies Cuyvers - 0495/44 35 92 
Ciska Vanhoyland – 0485/14 59 66  
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Weinig	tijd?	Last-minute?	Vertel	dit	zeker	vooraf…	
 
Voor veel kleuters zal dit de eerste theaterervaring zijn. Ze kennen de codes van het 
theater nog niet. Daarom is het fijn om hen even te introduceren. Enkele 
aandachtspunten: 
 
Bij de aanvang van de voorstelling wordt het een beetje donker in de zaal. Dit betekent 
dat de voorstelling gaat beginnen. Maak het ook al eens een beetje donker in de klas. 
Dan kunnen de kinderen alvast wennen aan het duister en kan je de reacties inschatten. 
Je mag vertellen dat het donker leuk is. Dan kan je beter naar de dansers kijken, die in 
het licht staan.  
Opmerking: er blijft steeds een beetje licht op het publiek.  

 
Er zijn ook kindjes uit andere scholen. Die kennen ze niet, maar dat is niet erg. 

 
Thema: twee vrouwen, Ciska en Lies, spelen met geluid. Soms doen ze vreemde dingen 
op het podium. Ze doen dingen die volwassenen in het gewone leven niet zouden doen. 
Misschien doen ze zelfs dingen waarvan je denkt dat het niet mag. MAAR op het podium 
mag alles.  
 
De voorstelling gaat over geluid. Er zijn dus veel leuke en grappige geluiden. Bedenk met 
de kinderen al eens welke geluiden zij kennen. Welke klanken kunnen ze maken?  
 
De voorstelling is een dansvoorstelling, er is dus geen verhaal. Probeer wel heel goed te 
kijken naar de bewegingen en gezichten, en te luisteren naar de geluiden. Iedereen ziet 
en denkt iets anders, daar mag je na de voorstelling in de klas over spreken.  
 
Tijdens deze voorstelling spreken Ciska en Lies niet. Ze maken alles duidelijk met hun 
lichaam. Ciska en Lies kunnen wel praten. Na de voorstelling zullen ze met de kinderen 
praten. 

 
Dit vertel je beter niet op voorhand: 
Aan het einde van de voorstelling worden de kinderen op het podium uitgenodigd. Ze 
mogen zelf spelen en experimenteren. 
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Aan	de	slag	met	luid	

Luisteren	
	
Achtergrond: de voorstelling gaat over geluid. Het is dus leuk als de kinderen zich extra 
bewust worden van de geluiden uit hun omgeving.  
 
Welke geluiden hoor je? 
Ga met de kleuters op zoek naar klanken in de klas. Welke geluiden kan je vinden?  
bv. ritselend papier, een kastdeur die open en dicht gaat, een rits die je sluit, stromend 
water van de kraan 
Nog beter: misschien kunnen jullie een kleine wandeling maken door de straten of het 
park, op zoek naar geluiden. Luister goed naar alle geluiden die je kan horen (auto’s, 
vogels, mensen). Kunnen de kinderen deze geluiden nadoen?  
Dit kan je ook doen op weg naar het theater! 
 
Welke geluiden kan je zelf maken?  

- met je stem? Denk aan dierengeluiden, geluiden van auto’s, spannende klanken. 
Laat één kindje een geluid voordoen. De anderen doen dit geluid na. 

- met je handen?  Klap een ritme. De kinderen doen dit na. Dit kan heel eenvoudig 
of complex.  
bv. Je klapt 1 keer. De kinderen doen 1 klap na. Dan klap je twee keer. Zij 
klappen 2 keer. Enzovoort. 

- met papier?  
 Welke klanken maakt papier? Creëer klanken met papier door te: 

o wapperen 
o wrijven 
o kreuken 
o scheuren 

 
Spelen met intonatie (oudste kleuters) 
Kies een woord, bijvoorbeeld ‘hallo’. Probeer dit woord op veel verschillende manieren te 
zeggen. Boos, bang, blij, traag, snel, luid, zacht. 
 

Dansen	en	bewegen	
 
Benodigheden: muziekspeler en heel uiteenlopende muziek, een plaats met veel ruimte 
 
Achtergrond: luid is een voorstelling waarin beweging heel belangrijk is. De geluiden 
laten de dansers bewegen. Het is fijn als de kleuters kunnen voelen hoe klanken je doen 
bewegen. 
 
Actie – reactie 
Stopdans. Als de muziek aanstaat, mogen de kleuters dansen, rollen, springen. Stopt de 
muziek, dan moeten ze stokstijf blijven staan.  
Extra toevoeging: als de muziek stopt moeten de kleuters zo snel mogelijk per 2 staan. 
Ze maken samen een gekke pose. Wél stil blijven staan, hé.  
Varieer met de lengte van de muziek. Soms kunnen ze maar amper bewegen, en moeten 
ze alweer stilstaan. Daarna geef je hen weer meer tijd om te bewegen.  
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Elke klank = een andere manier van bewegen 
Gebruik heel uiteenlopende muziek en misschien wel klanken.  

- Laat de kinderen goed luisteren naar een muziekfragment.  
- Bepaal samen welke beweging past bij de muziek.  
- Beweeg samen.  

bv. zachte, vloeiende beweging op klassieke muziek, springerige bewegingen op rock ’n 
roll, hoekige bewegingen op muziek met veel accenten 
 
 
Na	afloop	nog	eens	terugblikken?	
 
Bekijk de trailer van de voorstelling op www.toutpetit.be 
 
Vraagjes om kort over de voorstelling te praten:  

- wie stond er op het podium? (twee dansers: Ciska en Lies, een muzikant: Koen) 
- welk geluid maakte je in de doos van Lies?  
- wat vond je leuk/grappig?  
- wat vond je raar? 
- wil je nog eens teruggaan naar het theater?  

 

 
      foto: Kurt van der Elst 
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Tips voor boeken 
 
 

     

Oh! Een boek vol geluid 
 
Auteur: Hervé Tullet 
 

 

 

Wat hoor je nijntje?  
 
Auteur: Dick Bruna  
 
 

   

Marion Billet creëert boeken met geluiden.  
Jonge kinderen kijken graag in boeken, maar naar deze 
boekjes kan je ook luisteren. De klank van deze boekjes is 
goed.  
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Productiegegevens 
 
 
Choreografie  
Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland 
 
Dans 
Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland 
  
Dramaturgie  
Gerhard Verfaillie 
 
Bewegingsadvies  
Iñaki Azpillaga 
 
Scenografie 
Erki De Vries  
 
Kostuums 
Katrijn Baeten 
 
Lichtontwerp  
Steven Brys 
 
Communicatie  
Steve Van Roy 
 
Productie tout petit  
 
Co-productie HET LAB, C-TAKT 
 
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, kunstencentrum STUK, Villa Basta
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