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Over de voorstelling 
‘Circus Kosmos’

Op een dag willen de nieuwsgierige Beau 
en Bobby met hun vader op avontuur en 
fantaseren over magische reizen door het 
heelal en het onbekende. Zij stellen hem 
vragen over hoe, wat en waarom en over 
alles waar zij zich over verwonderen. Hun 
vader is echter totaal opgeslokt door zijn 
computer, zijn telefoon, geld, werk, alle 
wensen van hun koopzieke moeder en altijd 
maar meer en meer en meer. Beau en 
Bobby willen hun vader en moeder terug. 
Maar in plaats daarvan worden ze zonder 
blikken of blozen naar bed gestuurd zonder 
verhaaltje voor het slapen gaan. Samen-
vallen ze huilend in slaap. De maan Luna 
(handpop) schijnt door een spleet in het 
gordijn naar binnen en ziet dit. 

Het baart hem al tijden zorgen dat de 
mensen steeds meer gebogen achter hun 
laptop en telefoon leven. Niemand droomt 
meer en de fantasie lijkt steeds meer ver-
loren te gaan. Luna stuurt Sunny (handpop 
van de zon) op Beau en Bobby af. 
Beau en Bobby zijn inmiddels diep in slaap 
en in dezelfde droom beland waarin zij 
Sunny on moeten. Samen met Sunny sme-
den ze een  plan en veroveren midden in de 
nacht alle mobiele telefoons, laptops, mo-
dems en alles wat ook maar met het inter-
net verbonden is. Ze verstoppen 
alles samen met Sunny diep in het het heel-
al bij de sterren waar zij ook Starlett (hand-
pop ster) ontmoeten. De volgende dag zien 
zij hun vader en moeder met ernstige ont-
wennings verschijnselen op zoek naar het 
internet… Huh? Was hun droom echt? Hier 
begint een avontuur waarin Beau en Bobby 
hun ouders meenemen, op zoek naar hun 
internet. Door alle mooie ontdekkingen en 
ontmoetingen vergeten hun ouders aan het 
einde van de reis waar 
ze naar op zoek waren.

Trailer
Binnenkort is op de website www.briza.nl een 
trailer te zien van de voorstelling.

Voor wie is de 
muziektheatervoorstelling?
De voorstelling richt zich op leerlingen van 
groep 3-4 en 5-6 van het primair onderwijs.

Wat is de speelperiode?
Vanaf januari 2019 tot en met juni 2020.

Bij welke leerlijn sluit de 
voorstelling aan?
De voorstelling sluit aan zowel bij de 
muziekleerlijn als de interdisciplinaire leer-
lijn, de voorstelling is een mix van muziek en 
theater.

In welke aandachtsgebieden 
passen de doelstellingen van 
het project?
Kunst, cultuur, onderwijs, maatschapij en 
samenleving.

Bij welke kerndoelen sluit het
project aan?

Mens en samenleving
Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te 
dragen voor de lichamelijke en psychische 
gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel  37: De leerlingen leren zich te 
gedragen vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen.
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Kunstzinnige oriëntatie
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, 
taal, muziek, spel en beweging te gebrui-
ken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 
te drukken en om er mee te communiceren.

Nederlands
Kerndoel: 1, 9, 12 .

Welke leerlijnthema’s sluit de
voorstelling aan?
Utopie en verhalen.

Bij welke disciplines sluit de 
voorstelling aan?
Muziek en interdisciplinair.

Wat maakt het project 
bijzonder?
Leerlingen wanen zich in het heelal door 
het decor met planeten. De handpoppen 
Starlett, Sunny en Luna nemen de spelers/
kinderen Beau en Bobby mee op reis door 
het sterrestelsel en zorgen er voor dat hun 
ouders zich weer met hen bezig gaan hou-
den inplaats van eeuwig bezig zijn met hun 
iPhone, laptop en het internet. 
Leerlingen leren dat je ook zonder alle 
beeldschermen van het echte leven kunt ge-
nieten. Kijk maar eens naar de sterren, doe 
gewoon maar eens even niets en geniet van 
het leven dat veel wonderlijke kanten heeft.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende 
elementen:
• (deze) instructiebrief voor de leerkracht;
• werkblad voor de leerlingen.

Lessuggesties voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te 
behandelen met de groep. De leerlingen 
zullen hierdoor goed voorbereid zijn en de
voorstelling daarna beter verwerken.
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Welke thema’s zitten er in de 
voorstelling? 

• Leef echt (en niet alleen maar online);
• Leef in het nu en geniet van de kleine 
  dingen;
• Verwonder je en wees nieuwsgierig;
• Verveel je maar eens, dan kom je tot
   nieuwe ideeën;
• Als je je eigen fantasie gebruikt kom je tot
  mooie oplossingen;
• Kijk eens naar het oneindige heelal naar de
  planeten, zon, maan sterrenen ervaar onze
  wonderlijke wereld;
• Circus als fantasiewereld. 

Welke doelstellingen zitten er 
in de voorstelling?

• Je kunt als kind proberen in te grijpen in je
   eigen situatie, met de voorstelling wordt 
   een voorbeeld gegeven hoe; 

•  Briza wil een bijdrage leveren aan het
   opbouwen van meer zelfvertrouwen;
•  ‘Briza wil bijdragen aan de persoonlijke
   ontwikkeling van kinderen, zodat zij als
   toekomstige jongeren beter in de
   samenleving kunnen participeren;
•  Met muziek, liedjes, bewegingen (dans)
   en sketches wordt ook de interesse voor
   cultuur en kunst gewekt.

Plaats van handeling van de 
voorstelling

De voorstelling speelt in een fantasierijke cir-
custent met circusachtige  kostuums in een 
ruimtelijke omgeving met planeten. 

Didactische elementen

Bij het maken van de voorstelling en het 
lesmateriaal zijn de volgende didactische 
elementen opgenomen: 
-de leerling krijgt basisvaardigheden aange-
boden op het terrein van waarneming, ver-
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beelding, conceptualisering en analyse, de 
leerling ontwikkelt deze vaardigheden via 
receptie, reflectie en productie; 
-de voorstelling draagt bij aan taalbeheer-
sing, aan ontwikkeling van muzikale cre-
ativiteit, aan de ontwikkeling van cultureel 
burgerschap en  (cultureel) zelfbewustzijn.

Bijzondere muziekinstrumen-
ten uit de voorstelling

Cajon (caja), met speciale effecten. De 
caja, komt uit Zuid-Amerika, het is een hou-
ten kist die met de handen wordt bespeeld; 
Ukelele, komt oorspronkelijk uit Madeira, 
het is een snaarinstrument dat hoort tot de
luitachtigen, die weer zijn onderverdeeld in 
de gitaarfamilie;
Keytar, een keyboard als gitaar bespeeld;
Rainstick, Afrikaans instrument;
Bombo, Een Incatrommel uit het Andes
gebergte met het vel van een Lama.
Woodwistle, klein houten fluitje. 

Muzikanten 
Gregory Van Houttem: basgitaar, percussie, 
caja en spel
Jan Erik Noske: Keytar, piccolo, woodwistle, 
zang en spel
Tamara van der Loo: percussie, dwarsfluit 
zang en spel 
Andrea Noske: viool, percussie, zang en spel

Boeken te leen bij de (Centrale) 
Bibliotheek te Den Haag

Kijk ook op:  www.bibliotheekdenhaag.nl

Lekker (buiten) spelen en 
knutselen
Rolli, Nadja, Spelletjes uit de hele wereld, 
traditionele spelletjes uit de hele wereld, 6-12 
jaar.
 
Ammerlaan, Katrien, Natuurspelen, natuur-
spelletjes en activiteiten voor alle leeftijden. 
 
Haren, Will van, Het grote spelenboek, 
kringspelen, zangspelen en 
bewegingsspelen, 4 tot 18 jaar.
 
Berg, Anja van den, Buitenspelen, 
voorleesverhalen, in de verschillende 
seizoenen en jaargetijden, vanaf 5 jaar.
 
Van Donkelaar en van Rooijen, Het hele jaar 
rond, spelen en knutselen met jonge 
kinderen, jaarfeesten. 

Youngs, Clare, Knutselen met natuurlijke 
materialen. 4 t/m 8 jaar.

Merrx, Sigrid, He kijk daar eens, tijdens een 
wandeling door het bos, weilanden en over 
het strand kom je allerlei dieren en planten 
tegen. Met overzicht van de gebieden van het 
Zuid-Hollands landschap. Prentvertellingen 
met waterverfillustraties, vanaf 6 jaar.
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Kijken naar zon, maan en sterren

MacCaughrean, Geraldine, Sterrenverha-
len uit alle windstreken. Vijftien sterrenver-
halen uit allerlei landen over zon, maan en 
sterren. Vanaf 10 jaar. 
 
Driscoll, Michael, Sterrenkijken voor be-
ginners, 10 t/m 12 jaar.
 
Govert Schilling, De kosmos en ik, Hoe 
heet is het binnen in een ster en leeft er iets 
op andere planeten? vanaf 10 jaar. 
 
Wilkins, Mary-Jane, De aardse planeten, 
Alles over planeten die het dichtst bij de zon 
staan. 
 
Whitehouse, Patricia, De planeten, van 
alles over het zonnestelsel. 

Circus en fantasie

Ciboul, Adele, Het circus komt, vanaf ca. 6 
jaar.
 
Olivier en van der Raad, Naar het circus, 
prentenboek, vanaf 6 jaar (voor jongere 
kinderen).

Websites ter inspiratie

https://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/
reizen-in-de-ruimte

https://www.circusopschool.nl/ 

https://www.grotebroer.com/dagprojec-
ten/circusdag-basisschool-met-voorstel-
ling/ 
Organisatie die op scholen een circus kan 
organiseren. 

http://kinderspelletjes.spelletjes-voor-kin-
deren.nl/kinderspelletjes-voor-buiten
Uitleg van een aantal ouderwetse 
spelletjes voor in de klas of op het 
schoolplein. Lekker bewegen in plaats van 
zitten achter de iphone en tablet: hinkelen,  
zakdoekje leggen, touwtje springen.

https://www.grootdenkraam.nl/groot_
denkraam__over_marja/
Marja van Rossum, geeft informatie over 
filosoferen met kinderen.

Liedteksten uit de voorstelling 

Een paar liedteksten uit de voorstelling 
staan op het leerlingenwerkblad, om alvast 
te lezen en er staat een refrein om alvast te 
oefenen om mee te zingen tijdens de 
voorstelling.
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Maak een zon-, maan-, 
sterpopje op een stokje om 
mee te nemen naar de 
voorstelling

Onderaan het leerlingenwerkblad zijn teke-
ningen te vinden van een zon, een maan en 
een ster.
Print dit uit op wat dikker papier of karton (als 
de printer daarvoor geschikt is).
De leerlingen kunnen dit inkleuren en opplak-
ken zoals te zien is op het voorbeeld in het 
leerlingenwerkblad. Ze kunnen natuurlijk ook 
zelf iets tekenen en inkleuren (groep 4 t/m 6) 
Wat er verder nodig is:
• kleurpotloden
• ijsstokje of ander stokje
• lijm
• schaar
• verf voor het stokje

Kringgesprek met de klas

Ga na afloop van de voorstelling met de leer-
lingen in een kring zitten om te bespreken 
wat ze hebben gezien. Vragen om te stellen:

Wat vonden ze van de voorstelling?
Wat hebben ze er van begrepen? 
Welke muziek vonden ze het mooist? 

Opdracht leerlingen werkblad kort verhaal
(zie de eerste opdracht)

Laat de leerlingen hun korte verhaal 
voorlezen en bespreek het.   

Doe een fantasiespel, bedenk 
een thema voor het spel

De uitwerking kan op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld:
Leerlingen maken een tekening, ga daarna 
in een kring zitten en filosofeer er met elkaar 
over;
Maak er een toneelstukje over en speel het 
in kleine groepjes.

Mogelijke onderwerpen:
‘Een dagje naar de maan’
Stel je voor, je mag een dagje naar de maan. 
Hoe zou jouw dag uit kunnen zien? Hoe ga 
je er heen, wat trek je aan en wat neem je 
mee? 
Wat neem je mee van thuis? Wat zou je er 
willen gaan doen? 

‘ Je mag optreden in het circus, wat zou je 
willen doen?’ 
Wie ben je in het circus, wat heb je aan? Wie 
komen er kijken, waar ga je optreden, 
etcetera. 

Het gaat er om dat de leerlingen er vrij over 
kunnen nadenken en er lekker op los kunnen 
fantaseren. In de fantasiewereld is van alles 
mogelijk! 

Meer informatie over de 
voorstelling

Meer informatie is te vinden op: 
www.briza.nl
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Colofon

Spelers
Tamara Van der Loo: Zang en spel (dochter Bobby en handpop Starlett)
Andrea Noske: Zang en spel (dochter Bo en handpop Sunny)
Shakira: Wardenaar, dans en zang en handpop Luna
Gregory Vanhouttem: Basgitaar, Caja en spel (moeder)
Jan Erik Noske: Fluiten, Keytar, lepels, zang en spel (vader)

Educatief materiaal 
Samenstelling docenten lesbrief en leerlingenwerkblad: 
Sandra Bal, 
Redactie, Yvette Olof en Jan Erik Noske

Vormgeving/illustraties: 
Lola Beekink en Romy Labarile 
(Grafisch Lyceum Rotterdam)

Fotografie
Foto’s van de voorstelling ‘Circus Kosmos’, Trijntje Noske

Kostuums: 
Renate de Vries, Romy Labarile, 
Sven Xaveer Roestem Jagai

Decor:
Jan Erik Noske 

Requisieten: 
Handpoppen: Caroline Hoenstok
Robotkostuums: Romy Labarile, Sven Xaveer Roestem Jagai 

Productie/Organizatie:
Idee en artistieke leiding: Andrea Noske en Jan Erik Noske
Script/Teksten: Andrea Noske, Tamara Van der Loo en Jan Erik Noske
Composities: Jan Erik Noske
Contacten scholen: Yvette Olof
Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
PR/Marketing: stagiaires GLR 
Lichtplan: Jorick van der Meijs
Lichttechniek: Jorick van der Meijs, Michael van der Helm en 
Herman Marissen
Geluidstechniek: Lion Wittenberg en Jaap Vis

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij: Fonds 1818, Hendrik Muller Fonds, 
De Gemeente Den Haag, stichting Doen/PEP, 


