Om te doen

Kapoenen/zeehondjes

Er bijt een krokodil in mijn hand
Het geflakker van vuur is boeiend, maar de dansende schaduwen op de muur
zijn soms nog leuker om naar te kijken. Als de dagen korter beginnen worden,
breekt dan ook een ideale tijd aan voor … een schimmenspel.

Kapoenen kunnen fantaseren als geen ander.
En in een schimmenspel durven zelfs de wat
schuchtere kapoenen dat laten zien.

Olifant.

Handschaduwbeelden
Met je handen kan je van alles uitbeelden:
van grappige dieren tot vreemde mensen.
Extra’s als een pijp of hoed zijn zo bijgemaakt
in karton. Probeer samen met de kapoenen
eens uit welke figuren je allemaal kan maken
met één, twee of meerdere handen. En voor je
’t weet hebben jullie verhaaltjes bedacht zoals
een spin die een vogel opeet of een hond die
achter een zwaan aanrent.

Eland.
Slak.

Levend schimmenspel
Je kan niet alleen met je handen schaduw maken, het kan ook met je hele lijf.
• Kijk naar de schaduw. Wat gebeurt er als ik mijn arm ophef? Moet ik voor me kijken of net
opzij (profiel)? En hoe maak ik mezelf groter en kleiner? (door van en naar de lamp te lopen)
• Overlappen; laat al spelend een verhaal ontstaan. Een extra attribuut zorgt voor inspiratie:
met een bezemsteel of cowboyhoed verandert de sfeer meteen. Maar ook met een bal of stoel
kan je leuke dingen doen. Breng af en toe ook een nieuwe figuur in het spel. En speel met
groottes; zo kan iemand van bijna twee meter verdwijnen in de schaduw van een kind of kan
je dwars door elkaar lopen.

Poppen
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Voor een poppenspel met kapoenen kies je best voor poppen op een stokje of aan een
kapstok met koordjes . Knip de figuur uit karton. Maak sommige stukjes in transparant
gekleurd papier, dat geeft een leuk effect. Als je wil dat de pop ook kan bewegen, knip dan
verschillende onderdelen (armen, benen, hoofd, romp) en hang ze aan elkaar met een
splitpen of platgedrukt ijzerdraadje. Op deze manier kan je ook een slang of draak maken.
Voorzie elk deel wel van een leidstaafje.

Praktisch
Voorzie een ruimte die je gemakkelijk kan verduisteren. Hang
een dun wit laken op of een groot stuk kalkpapier.
Gebruik best zo weinig mogelijk lichtbronnen (liefst 1) anders
heb je verschillende schaduwen. Halogeenlampen zijn ideaal,

maar het kan ook met een spot van 40 of 60 watt. Zorg er wel
voor dat de kapoenen zich er niet aan kunnen verbranden,
lampen worden heet! Installeer het scherm en de lamp best
op voorhand, zo kan je ook eens uitproberen welk effect de
plaats van de lamp heeft (hoger, lager …)
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