
SCHADUWSPEL MET GEPROJECTEERD LICHT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Voodoo: een geheimzinnige, harige, onduidelijk sprekende, vree naakte, getatoeëerde tovenaar komt ons de 

kneepjes van het betoveren leren. In een donkere kamer met een klein lampje vind je hem… 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Spotjes en lichteffecten allerlei, houten kader of tafels, witte (relatief propere) doeken of lakens, een 

prentenboek met eenvoudige figuren, stevig papier, sate-stokjes, een afgedankte (werkende) overhead-

projector of beamer, een paar plastieken slides (zowel lege als reeds bedrukte) en een stel handen. 

Kortom alles waar je schaduw mee kan maken.  

SPEELIMPULSEN           

De speelomgeving: 

Voor je iets kan doen moet je een scène gaan bouwen. Het principe is dat je een strak, wit, lichtdoorlatend 

vlak voor een publiek moet plaatsen waarachter je een spot installeert. Jij speelt een schaduwspel tussen spot 

en wit vlak. Dit kan je doen door een wit laken stevig te spannen in een groot houten kader. Als je dat niet 

hebt, kan je ook tafel gebruiken en het laken tussen de poten spannen. Zo kan je ook meer scènes creëren, 

misschien wel een voor elk kind?!? 

Een decortje? Ja, super idee. Snij uit karton een zijkant of een onderkant uit: een boom, gras, wolken, 

huisjes,... Zet het vast tussen spot en doek en je figuren spelen in een vast decor! 

 

Schaduw maken: 

- Prentenboek: zoek een eenvoudig prentenboek, met prenten voor kleuters om in te kleuren. Deze prenten 

zijn vaak zo karakteristiek dat de contouren zeer herkenbaar zijn. Knip een prentje uit, plak het op een lang 

saté-stokje en je hebt in enkele minuten verschillende voorwerpen om mee te spelen. 

- Figurentheater: ontwerp zelf een figuur op stevig papier. Denk niet aan de details maar vooral aan de 

contouren. Plak op een stokkie of hang aan een draadje en je kan weer gaan spelen. Je kan ook leuke effecten 

maken door in de figuur stukken uit te snijden. Zeer leuk bij de ogen bijvoorbeeld. Je zal in sommige gevallen 

dan wel de spot moeten 'scherpstellen': zet je spot gewoon iets dichter bij! 

- Slides: slides zijn lege plastieken flappen waarop je dingen kan tekenen, schrijven, printen kopiëren enz. 

Wanneer je ze op een projector legt of voor een projector houdt, kan je leuke effecten creëren. Het leuke is 

dat je de slides over elkaar heen kan laten schuiven en zo kan gaan spelen met figuren of letters. Leuk is ook 

dat je een titeltje voor je toonmoment kan projecteren of op het einde 'THE END' kan tonen. Geestig! 

- Handen: met je handen kan je heel wat figuren nadoen. Kijk voor inspiratie zeker eens op YouTube. Voeg als 

zoekterm 'shadow puppets' of 'shadow theater' in. 

- Lichaam: Gebruik je hele lichaam om iets uit te beelden. Zet de spot wat verder anders heb je weinig 

bewegingsruimte. Ook heel leuk is iets op je plakken of meenemen in je zakken en er dan van 'bevallen'. 

- Stroboscoop en andere lichteffecten: het is uitdagend om verschillende lichtbronnen uit te proberen om 

schaduw mee te maken. Ook met een stroboscoop kan je schaduwen maken. Probeer eens twee lichtbronnen, 

elk vanuit een andere kant, gekleurd licht, dichtbij en veraf… 

BEGELEIDERSTIPS  

Bouw je 'speeltijd' als volgt op. 

Stap 1: maak een voorbeeldje, een korte sketch 

Stap 2: overloop de verschillende mogelijkheden van materiaal en werkwijze met aan elkaar geknoopte 

oefeningetjes 

Stap 3: laat hen zelf wat experimenteren 

Stap4: laat de kinderen een toonmomentje uitwerken waarin ze een verhaaltje vertellen en uitbeelden. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

