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Beste leerkracht, 

 
 

 

Binnenkort ga je met je klas naar de voorstelling Schots en scheef kijken. Via deze brief willen we 

je graag verwelkomen. We geven je wat informatie over de voorstelling en een aantal ideeën om 
mee aan de slag te gaan in de klas. We vinden het immers fijn als een theaterbezoek meer kan zijn 

dan een eenmalige ervaring. Het is leuk als de kleuters vooraf warm gemaakt worden voor de 

voorstelling, en als ze nadien nog eens terugdenken aan hun theaterervaring. 
 

Onze voorstelling 

Schots en scheef is een woordeloze danstheatervoorstelling op, onder en rond 11 tafels. Ciska en 
Lies maken van de tafels torens, en gaan dan aan het klauteren. Over de tafels en over elkaar, als 

op een groot klimrek. 

De voorstelling heeft een duur van 30min. Aan het eind van de voorstelling mogen de kleuters ook 
zelf op verkenning, onder en op de tafels. Bij dit tweede luik worden de leerkrachten gevraagd om 

de kleuters mee te begeleiden. Het gehele programma duurt 50min.  

 

Ons gezelschap 
Schots en scheef is de tweede voorstelling van het nieuwe dansgezelschap voor jong publiek tout 

petit. Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers maken en dansen de voorstelling samen. tout petit kiest 

voor dans-theater. Theater zonder woorden, waarbij bewegingen dans worden.  

Fysiek contact 

In de voorstelling Schots en scheef draait alles om de wisselwerking tussen Lies en Ciska. Ze 

gebruiken daarbij vaak fysiek contact. tout petit wilt kinderen en volwassenen graag aanzetten om 
te zoeken naar meer lichamelijk contact. Ze willen kinderen goesting geven om samen te bewegen. 

In deze lesbrief geeft tout petit dan ook bewegingsideeën mee.  

De lesbrief 
In deze lesbrief vind je meer informatie over de voorstelling, en geven we ideeën om mee te 

werken in de klas. In de voorstelling staan twee thema’s centraal: bouwen en klimmen. Daarmee 

kan je makkelijk aan de slag in de klas. 

Wil je graag dat tout petit een bewegingsworkshop geeft in jouw klas, contacteer ons dan zeker.  

Tot gauw! 

Lies & Ciska 

 

 

Contact  

 
tout petit 
Vogelsancklaan 300 

3520 Zonhoven 

www.toutpetit.be 
 

communicatie@toutpetit.be 

 
Lies Cuyvers - 0495/44 35 92 

Ciska Vanhoyland - ciskavanhoyland@gmail.com – 0485/14 59 66 
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Schots en scheef, de voorstelling 
 

Schots en scheef is een voorstelling met 11 schuine tafels 

 
De wereld van Ciska en Lies bestaat uit tafels. Tafels om op te zitten, tafels om mee te bouwen en 

tafels om in te wonen. De tafels staan echter scheef. Puzzelend zoeken Ciska en Lies naar 

evenwicht. Niet enkel voor de tafels. Ook voor zichzelf. 
 

Dan vormen de tafels torens, dus gaan Ciska en Lies aan het klauteren. Over de tafels en over 

elkaar, als op een groot klimrek. Schots en scheef is een woordeloze danstheatervoorstelling 

waarin tafels torens worden en nog zoveel meer! 
 

Aan het eind van de voorstelling mag het publiek ook zelf op verkenning, op en onder de tafels. 
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Introductie: het theater 
 

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 donker in de zaal. Dit betekent dat de 

voorstelling bijna gaat beginnen. Maak het ook al eens donker in de klas. Dan kunnen de 
kinderen alvast wennen aan het duister. Het is fijn om het licht uit te doen, en samen de 

videotrailer te bekijken, in het duister. Je vindt de trailer op www.toutpetit.be. 

- Misschien zijn er ook kindjes uit andere scholen. Die kennen ze niet, maar dat is ook niet 

erg. 
- Soms doen Ciska en Lies 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. Dat is net leuk! 
- 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. 
- Aan het eind van de voorstelling worden de kinderen op het podium uitgenodigd op het 

podium. Dit vertel je beter niet op voorhand.  

 
 

Tafels 
 

Gesprek 
Op het podium staan 11 tafels.  

Vraag aan de kinderen: “Waarvoor kan je een tafel gebruiken?” 

Mogelijke antwoorden: om te eten, te tekenen, een boek te bekijken 
Ciska en Lies gebruiken de tafels voor iets anders: ze bouwen torens met tafels! 

 

Tekenen en kleuren 

Materiaal: voor elke kleuter een kopie van de bijgesloten tekening van een tafel OF één echte tafel 
 

Inhoud: Op de tafelbladen uit de voorstelling staan mooie patronen met verschillende kleuren. 

Maak ook mooie patronen voor tafelbladen! 
Activiteit: 

Optie 1  

- In de bijlage vind je een tekening van een tafel. Laat de kleuters patronen op de 
tafelbladen tekenen. Denk aan: cirkels, kronkellijnen, rechte lijnen, verschillende kleuren. 

- Knip de tafels uit, en maak een toren met de papieren tafels (bv. op een magneetbord). 

Optie 2 In de bijlage kan je zien hoe je een origami-tafel vouwt. Hiermee kan je ook aan de slag. 
Optie 3 Is er een tafel op school die een nieuw linkje verf kan gebruiken? Verf een tafelblad samen 

met de kleuters. 

 

 
Samen bouwen 
 
Materiaal: voorwerpen waarmee je torens kan bouwen (blokken, kussens, boeken, bekers, tafels) 

 
Inhoud: In Schots en scheef gebruiken Ciska en Lies 11 tafels als hele grote blokken. Ze stapelen 

de tafels op elkaar om grote torens te maken.  

 

Activiteit: 
Bouw met je klas torens met vele verschillende voorwerpen. 

Vraag en actie: 

o Waarmee kunnen we een toren maken?  
o Welke voorwerpen kan je makkelijk stapelen? 

o Welke toren wordt het hoogste? Een toren van 10 kussens of een toren van 10 

boeken? 
o Kan je een toren maken met verschillende soorten voorwerpen? Bv 1 boek, 3 

bekers, 1 stoel, een tafel 

o Kunnen we een toren maken waar we zelf onderdoor kunnen gaan? 
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Samen bewegen 

 
Materiaal: 

- pittige muziek 

- zachte, wiegende muziek (eventueel een rustige wals) 
 

Ruimte: 

Bij voorkeur een ruim lokaal waar bewogen kan worden 
 

Inhoud: Ciska en Lies vinden het heel leuk om achter elkaar te rennen, over elkaar en over de 

tafels te klimmen. Gaan jullie mee bewegen? Dit kan misschien wel tijdens de turnles. 
 

Activiteit: 

 
1.Opwarming: samen door de zaal dansen 
 

Muziek aan: de kinderen dansen vrij door de zaal  

Muziek stopt: de kinderen gaan zo snel mogelijk per twee staan en houden een lichaamsdeel tegen 
elkaar (voeten, billen, handen, hoofden). 

 

Als dit vlot gaat, kan je de kinderen ook vragen om per twee verder te dansen, terwijl hun 
lichaamsdelen tegen elkaar blijven plakken. 

 

 
2. Op elkaar zitten 

 

Tijdens de voorstelling gaan Ciska en Lies op vele verschillende manieren op elkaar zitten. Hoe 

kunnen jullie op elkaar zitten? Gebruik elkaar als een stoel. 
Laat de kleuters eerst zelf bedenken hoe ze heel voorzichtig op elkaar kunnen zitten. Vervolgens 

kan je een aantal poses voordoen.  

 
 

Hier zijn alvast twee ideeën: 

 

         
 
Tekeningen van Emma Thuyssen, uit Nelsons Acrobatenboek. Rika Taeymans en Laura Van Bouchout (2013) 
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Productiegegevens 
 

 

Choreografie  
Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland 

 

Dans 

Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland/Ilke Teerlinck 

 
Muziek  

Koen Brouwers 

 

Dramaturgie  
Gerhard Verfaillie 

 

Lichtontwerp  

Jean-Marie Mievis 
 

Coaches  

David Hernandez  

Goele Van Dijck 

 
Decor ontwerp  

Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers 

 

Decor ontwikkeling  
Alfa-Projects 

 

Productie  

tout petit  
 

Co-productie  

P2 - cultuurcentrum Hasselt & Theater a/h Vrijthof Maastricht i.k.v. interlimburgse 

subsidies, C-mine cultuurcentrum 
 

Met dank aan STROOM – ontwikkelingsbeurs, Krokusfestival, kunstencentrum STUK, 

cultuurcentrum Sint-Truiden, fABULEUS
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  BIJLAGEN 






