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Beste programmator, leerkracht, begeleider,
Voor u ziet u de nieuwe brochure van Lappie Lapstok.
Lappie Lapstok verzorgt kindertheater Theater Lapstok, workshops en unieke (festival)animaties in
Vlaanderen en Nederland.
De kindervoorstellingen worden gespeeld onder de naam Theater Lapstok. Theater Lapstok maakt
voorstellingen die kinderen zowel verwonderen als een onderliggende boodschap meegeven. Op speelse
wijze bieden de voorstellingen de kinderen handvatten rond de thema’s: omgaan met elkaar, angsten en
milieu. De liedjes zorgen voor een humoristische noot en verdieping van de karakters van de poppen.
Daarnaast worden er dramaworkshops aangeboden, waarbij de kinderen het theaterspel zelf ontdekken
en ervaren. Uniek aan de workshops is de combinatie met poppenspel!
Wij hebben ervaring met het geven van workshops aan alle leeftijden in het basisonderwijs, middelbaar
onderwijs, mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking en ouderen.
In de vorm van straattheater, instuifworkshops en photobooths zorgt Lappie Lapstok op uw evenement
voor verbinding, humor en inhoud. Een knipoog naar actuele maatschappelijke onderwerpen wordt niet
geschuwd. Veel van de activiteiten zijn gericht op familiepubliek, maar ook zijn er acts te boeken enkel
voor volwassenen. Voor opdrachten op maat aansluitend bij uw thema of wens, denk ik graag met u mee!
Meerdere activiteiten tegelijk boeken is vaak mogelijk, mijn enthousiaste assistenten gaan met veel plezier
mee op pad!
Op de website www.lappielapstok.com vindt u trailers, extra foto's en eventueel luistermateriaal.
Neemt u ook gerust contact op als u vragen heeft of meer prijsinformatie wenst.

Vriendelijke theatergroet,
Marisa Laperdrix
lappielapstok@hotmail.com

Theatervoorstelling

STUK!

In het land van Pendule is het al 6 maanden winter.
De koning heeft aan de winterwekker geprutst en deze
is nu stuk. De lente en de dieren blijven weg! Het is
niet de eerste keer dat er in Pendule aan de
seizoenwekkers is geprutst. De Tijdhandelaar wil
daarom enkel een laatste nieuwe seizoenswekker
geven als iemand vier lastige opdrachten kan
volbrengen...
De dappere jongen Daan weet zeker dat hij deze
opdrachten kan volbrengen, want hij is heel goed in
uitvinden. Als hij de winter kan stoppen, hoeft hij niet
de allerlaatste boom in het land om te hakken voor
haardhout, de boom waar zijn vriend Mees altijd een
nest bouwt als de lente begint. Hij vertrekt naar
Smulstad, Miststad, Stinkstad en Vlamstad en ontdekt
hij waarom de mensen aan de wekkers prutsen.....
Zal het Daan lukken de lente te laten beginnen?

Een muzikale voorstelling over seizoenen die in de
war zijn door luchtvervuiling. Het thema
klimaatverandering in een voor kinderen luchtig
jasje. De poppenspeelster brengt met haar spel,
kast en liedjes de eigenwijze steden tot leven!

Tijdsduur
50 minuten

Leeftijd

6 t/m 10 jaar

.

Aantal toeschouwers

Max. 150 toeschouwers
Bibliotheek of school zonder podium: max. 75

Inclusief Lesbrief!
De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Uitkoopsommen op maat.
Spel, tekst, liedjes: Marisa Laperdrix
Poppen: Jan Zalud
Décorontwerp: Marisa Laperdrix (m.m.v. Gérard Laperdrix, Simon
Pladdet, Corneel Soeting)
Kostuums: Eva Bellengé
Muziek & opnames: Olof Sinke, Tim Hoek / Techniek: Plug In
Coaching: Johnny de Meyer en Joost van den Branden
Illustraties: Coen Graphics / Foto's: Wacon Images
Mogelijk gemaakt door: Stichting Gravin van Bylandt & Ledeltheater

muziektheater

lappie lapstok op
notenjacht

wordt
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Lappie Lapstok schrijft een nieuw lied, een ondeugend
lied... alleen kan ze de laatste noten niet vinden. Het
liefst vindt ze wat stoute noten, want dan pas klinkt het
lied zoals zij in haar oren heeft zitten. Op zolder gaat
ze op jacht naar de noten en zoekt in oude, stoffige
koffers. Uit deze koffers ontwaken verschillende
geheimpjes, deugnietjes, ontroerende en absurde
herinneringen. Zoals de herinnering aan haar
eigenzinnige oma, die elke avond opnieuw onder de
modder zat. Of de dag dat Lappie Lapstok na een
fietstocht haar noten leerde inslikken. En welk
eigenwijsje klimt daar uit de reiskoffer?
Ontdek tijdens dit muzikale avontuur van 50
minuten dat je je eigen noten mag koesteren en
spelen! Op school voor oortjes vanaf 4 jaar, op
festivals en in het theater vanaf 3 jaar. Nog meer
liedjes dan je al gewend was van Lappie Lapstok
en nu met live muzikant(en). Al interesse? We
nemen al boekingen aan voor 2022.

Tijdsduur
50 minuten

Leeftijd

3 t/m 9 jaar

Aantal toeschouwers

Max. 200 toeschouwers
Bibliotheek of school zonder podium: max. 150

Inclusief Lesbrief!
De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Uitkoopsommen op maat.
Spel, tekst, liedjes, decor: Marisa Laperdrix
Pop: Jan Zalud
Arrangementen: Olof Sinke
Coaching: Johnny de Meyer en Joost van den Branden
Illustratie: Studio Raven
Mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie

Theatervoorstelling

koekjes & snorharen
Grootkapje moet koekjes naar oma brengen, echter
doet ze er alles aan om maar niet bij oma aan te
komen! Oma is laatst zo veranderd: ineens is ze harig
en nat... Onderweg treuzelt Grootkapje zo erg dat ze
verdwaalt. Gelukkig is de de jager zo lief om haar de
weg te wijzen Hij heeft ook nog eens zijn gitaar bij!
Maar wat zien de kinderen daar als de jager in zijn jas
naar zijn bril zoekt? Een oma brilletje? En wat een
harige oren! Al lopend over het pad vertelt Grootkapje
nietsvermoedend over oma en schudt allerlei
smoezenliedjes uit haar rode kap! Zing je mee?
Dit muziektheater is een frisse wandelende
verrassing op bijvoorbeeld uw festival of school.
Met vrolijke eigen liedjes van Lappie Lapstok! Want
zeg nou zelf, het werd wel echt tijd voor een
optreden met alleen maar liedjes!
Passend bij de thema's Sprookjes, Roodkapje, bos,
dieren, grootouders, muziek.... etc.

nieuw

Tijdsduur

25 minuten (in het meervoud te boeken)

Leeftijd

4 t/m 9 jaar

Aantal toeschouwers

Bibliotheek of school zonder podium: max. 60
of vrije in- en uitloop op een festival
Ook als wandelende straattheateract

Inclusief Lesbrief!

De liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Uitkoopsommen op maat.
Spel, tekst, liedjes: Marisa Laperdrix
Muzikale begeleiding: Hans van der Werf of Peter Quaak
Decor: Marisa Laperdrix
Foto's Joyce Caboor Photography

Theatervoorstelling

Droomzuchten

In haar slaapkamer speelt Roos met haar vriendjes.
Als ze Oetje Uil in bed stopt, heeft hij allemaal
treuzelsmoesjes. Roos heeft ze allemaal al eens
gehoord: zijn pyjama is op vakantie en zijn knuffel is
nog niet moe. Oetje wil liever niet slapen, omdat hij
vervelende dromen heeft over Brommetje Vlieg.
Brommetje bedenkt dan altijd spelletjes die leuk voor
hemzelf zijn. Oetje is toch veel te groot om op een
boterham met kaas te springen? Roos weet precies
wat hij bedoelt, want Bram uit haar klas laat haar ook
nooit de spelletjes kiezen. Zelfs niet op haar eigen
verjaardag! Al spelend in haar slaapkamer onderzoekt
Roos het dromenpad van Oetje. Maar zijn de
droomzuchten nu van Oetje of van Roos?
Vriendschap, sociale vaardigheden en dagelijkse
rituelen uit de wereld van het jonge kind staan
centraal in dit verhaal. Ook passend bij de thema's
dromen, dieren, vriendschap en verjaardag.
Inclusief live gezongen liedjes.

Tijdsduur

50 minuten

Leeftijd

3 t/m 7 jaar

Aantal toeschouwers

Max. 200 toeschouwers
Bibliotheek of school zonder podium: max. 75

Inclusief Lesbrief!

De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Uitkoopsommen op maat.
Spel, tekst, liedjes, poppen: Marisa Laperdrix
Muziek & opname: Tim Hoek en Elton Boussen
Decor: Corneel Soeting & Marisa Laperdrix
Coaching: Johnny de Meyer
Illustratie: Ashley Percival
Foto's: Lieselore Bosmans

marionettentheater

als een tak
geen thuis is

nieuw

In de boom van Sammie hangt ineens een bijzondere
gast. Het is Tuur, een wandelend blad, dat gevlucht is
uit zijn eigen bos. Zou Tuur misschien bij Sammie
binnen mogen slapen? Sammie schrikt als hij Tuur van
dichtbij ziet. Hij heeft nog nooit zo'n groen wezen
gezien. Is Tuur gevaarlijk? Zou hij dan misschien
spinnen lusten? Dat komt Sammie goed uit! Als Tuur
zich kan opwarmen binnen, wil hij wel even doen alsof
hij spinnen lust. Maar als ze eenmaal binnen zijn
moeten de twee wel heel erg aan elkaar wennen. Zo
heeft Sammie een heleboel gekke regels in zijn huis
zoals: zeg nooit het woord s p i n hardop. En Sammie
vindt Tuur zijn ogen en armen wel heel erg grappig!
RIKKETIKKETIK? Wat horen ze daar?
Lukt het Tuur zich thuis te voelen en de spin te
vangen?
Een muzikale en interactieve voorstelling over
(culturele) verschillen en je anders voelen. De
nadruk ligt op het ontdekken van overeenkomsten
in elkaar en in verschillen een meerwaarde zien.

Tijdsduur
40 minuten

Leeftijd
4 t/m 9 jaar

Publieksaantal
Theaters, evenementen, scholen, bibliotheken
Zonder podium max. 75 toeschouwers
.Met podium max. 125 toeschouwers
Buitenevenementen eventueel met vrije inloop
De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Prijs op maat
Spel, tekst, liedjes, decor: Marisa Laperdrix
Poppen: Eva Bellengé, Joseph Thissen, Corneel Soeting, Ronald
Spiessens.
Decor: Corneel Soeting, Ronald Spiessens, Gérard & Rineke
Arrangementen: Tim Hoek , Jesse van der Eynde, Olof Sinke (online)
Illustratie: Coen Graphics
Foto's : Wacon Images
Mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten

marionettentheater

De wensappel

Tatoe de tovenaar heeft zo'n zin in een appeltje. Maar
wanneer hij bij de appelboom komt, zijn ze wederom
allemaal op. Houdt dan in dit bos niemand rekening
met elkaar? Tatoe vindt daar wel wat op om de
bosbewoners een lesje te leren! Hij tovert een gouden
appel in de boom. Een wensappel. Je mag 2 wensen
doen wanneer je over de appel wrijft. Maar je eigen
wens komt alleen uit, als je je eerste wens voor een
ander gebruikt. Doe je dit niet, dan raak je natuurlijk
zelf betoverd! Soldaat Rien ... die wenst voor zichzelf
nieuwe laarzen en daarna een zak vol goud.
Floeperdeflits.... waar is hij nu? Hoe maakt hij de
betovering nu ongedaan?

Een muzikale en interactieve voorstelling over
keuzes maken en rekening houden met elkaar.
Inclusief live gezongen liedjes.

Tijdsduur
40 minuten

Leeftijd

3 t/m 9 jaar

Publieksaantal

Theaters, evenementen, scholen, bibliotheken
Zonder podium max. 75 toeschouwers
Met
. podium max. 125 toeschouwers
Buitenevenementen eventueel met vrije inloop

De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.
Prijs op maat
Spel, tekst, liedjes, decor: Marisa Laperdrix
Muziek & opname: Olof Sinke, Tim Hoek
Illustratie: Coen Graphics

marionettentheater

Pakjespaniek
Sinterklaas vindt dat het tijd wordt dat Piet Paniek zijn
pietendiploma haalt. Piet Paniek kan pepernoten
strooien als de beste, maar op het dak klimmen om
een pakje te bezorgen, vindt hij te eng. Sinterklaas
stuurt hem naar het huis van Pien om een pakje te
bezorgen. Na een lange reis op de fiets, raakt hij op
het laatste moment door de zenuwen het pakje kwijt.
Oei, wie heeft het pakje nu? Dan ontdekt hij dat het
paard van Sinterklaas uit zijn stal is ontsnapt. Het
sinterklaasfeest komt in gevaar. De kinderen laten al
snel zien dat ze natuurlijk zelf ook wat pietenlef en
pietenhandigheid hebben. Lukt het ze het pakje terug
te vinden en Piet Paniek klaar te stomen voor de
ultieme schoorsteenklim?
Een muzikale en interactieve voorstelling over
zelfvertrouwen en angsten overwinnen.
(Een bewerking van De Slissende Sleutel)

Tijdsduur

40 minuten
of 3 of 4 x 25 minuten

Leeftijd

3 t/m 9 jaar

Publieksaantal
Scholen, jeugddiensten, kinderdagverblijven
vanaf 50 toeschouwers
Theaters, evenementen, bibliotheken
Zonder podium max. 75 toeschouwers
Met podium
max. 125 toeschouwers
De trailer, liedjes en technische fiche vindt u op de website.
Prijs op maat.
Spel, tekst, liedjes, decor: Marisa Laperdrix
Muziek & opname: Tim Hoek
Illustratie: Coen Graphics

vertellingen

de vertelkoffers

Met haar koffers, haar poppen en haar gitaar weet
Lappie Lapstok heel wat verhaaltjes tot leven te wekken.
De verhaaltjes zijn zelfgeschreven en interactief en
duren rond de 10 minuten. Leuk voor in een klein
gezellig hoekje of tentje (vaste standplaats)!

Tijdsduur

max. 10 minuten per verhaaltje
min. 3 verschillende
verhaaltjes/verhalende liedjes

Leeftijd

3 t/m 9 jaar

Publieksaantal

max. 20 toeschouwers

optie
paasversie

Straattheater
favoriet

Madame fleur
Vanwege deze speciale dag (uw event) mogen de
bezoekers elkaar verrassen met een bloem. Madame
Fleur wil haar broers (de rozenverkopers) niet in de weg
zitten, dus vandaag geen rode rozen! In elke theepot zit
genoeg keuze, ze licht graag de symboliek van de
bloemen voor je toe. Ben jij het zonnetje in huis, dan
geef je natuurlijk een zonnebloem, maar er zijn ook
kusmealsjeblieftjes en plaagmenietjes of
wiljemetmespelenmadeliefjes. En welke bloem betekent
'ik lust je rauw' en wat doet dat theepotje met cactussen
daar?
Madame Fleur verrast de toeschouwers met haar unieke
betekenissen.
Walking
Deze act zorgt voor heel wat ontroerende en grappige
momenten tussen vrienden, broers en zussen, vaders
en dochters en geliefden!

act - alle leeftijden
Buiten van april t/m september
3 of 4 x 40 minuten

pietje precies
Dit Pietje heeft het druk met het beantwoorden van alle
klachten van de kinderen. Om te voorkomen dat Piet
het volgend jaar weer zo druk heeft met alle klachten,
wil ze van de kinderen van alles weten en meten en kun
je nu een verlangNIETlijstje bij haar inleveren! Je wil
natuurlijk geen stinkcadeau of een cadeau waar je
moeder van schrikt. Noteer wat je vooral niet wil
hebben...en mik het in de grote brievenbus van
Sinterklaas.Oja, het kan zomaar zijn dat ze haar ukulele
tevoorschijn tovert om je sinterklaasliedjeskennis te
checken!
Een humoristische straattheater act waarbij kinderen op
speelse wijze actief stilstaan bij wat ze allemaal al
hebben of vooral niet nodig hebben. VerlangNIETlijstjes
voor kinderen die kunnen lezen en die niet kunnen
lezen.

Straattheater

nieuw

Madame branche

wintervariant en kerstvariant
Met haar kar vol kersttakken wandelt zij rond.
Omdat het tijdens uw event een speciale dag is
mag het publiek een tak met een symbolische
betekenis aan elkaar geven. Zoveel keuze!
Madame Branche licht graag de betekenissen even
toe. Natuurlijk mag er gekust worden onder de
maretak, maar welke tak betekent 'je bent mijn
hartedief', 'vandehakopdetakje' en hoe los je een
prikkelbaar ochtendhumeur op met een hulst? En
wat betekent het als je een dennenappel ontvangt?
Je leert sowieso heel wat bij! Dan gaat madame
Branche over tot het plechtige moment van
overhandiging en dit is altijd een ontroerend of
grappig moment. Geeft vader een tak aan dochter
of andersom? Vrienden of vriendinnen aan elkaar?
Verbinden staat centraal!

Walking act - alle leeftijden
Binnen en buiten speelbaar
3 of 4 x 40 minuten

Straattheater
nieuw

koekjes & snorharen

Grootkapje moet koekjes naar oma brengen, echter
doet ze er alles aan om maar niet bij oma aan te
komen! Oma is laatst zo veranderd: ineens is ze zo
harig en nat... Onderweg treuzelt Grootkapje zo erg dat
ze verdwaalt. Gelukkig was de de jager zo lief om
haar de weg te wijzen Hij heeft ook nog eens zijn gitaar
bij! Maar wat zien de kinderen daar als de jager in zijn
jas naar zijn bril zoekt? Een oma brilletje? En wat een
harige oren! Al lopend over het pad vertelt Grootkapje
nietsvermoedend over oma en schudt allerlei
smoezenliedjes uit haar rode kap! Zing je mee?
Een frisse wandelende verrassing vol humor en
een klein beetje spannend! Ze komen aanwandelen
op een toegewezen locatie en na afloop wandelen
ze weer verder! Eventueel op verschillende
locaties. Met vrolijke, interactieve, eigen liedjes
van Lappie Lapstok!
Passend bij de thema's Sprookjes, Roodkapje, bos,
dieren, grootouders, familie, muziek.... etc.

Walking act of vaste plek
Alle leeftijden
Binnen en buiten speelbaar
25 minuten (indien gewenst 20 minuten)
max. 4 x per dagdeel

Bedacht voor familiefestivals,
echter nu ook een succes op scholen en bibliotheken!

Straattheater

De tijdhandelaar

Madame Pendule trekt rond van stad naar stad met
haar kar vol wekkers. Zij voorziet je van extra tijd om
onvervulde voornemens toch nog een kans te geven.
Zij heeft ook een oplossing voor dat bezoekje aan uw
schoonmoeder waar u al tijden tegenop ziet, de
antirimpelcrème die zijn werk niet meer doet, het
huiswerk dat je vergeten bent te maken... Natuurlijk
moet je zuinig omgaan met de gegeven tijd. Madame
Pendule zal je dan ook eerst een aantal bijzondere
vragen stellen, voordat zij aan de wekker draait...

Walking act - alle leeftijden
Heel het jaar buiten te spelen
3 of 4 x 40 minuten

De teddyretraite

Deze gepensioneerde beren zijn met hun verzorgster
op pad. Even een frisse berenneus halen en weer
even onder de kinderen. Maar er gaat ondertussen van
alles mis! Een oor moet terug worden aangenaaid, een
poot heeft een nieuw verbandje nodig en misschien
moet er wel eentje aan de beademing! Kunnen de
kinderen de zuster helpen? Wie goed oplet, krijgt ook
heel wat te horen over het leven van deze beren en
krijgt misschien ook nog wat tips mee voor zijn knuffel
thuis. Wie heeft geholpen krijgt natuurlijk een
berenmedaille!

Walking act - kinderen
Buiten in de maanden april t/m oktober
3 of 4 x 40 minuten
Trailer online

Straattheater

het snoeplab

nieuw

van de Snoepuniversiteit zoekt proefpersonen voor het meest, eerlijke, lekkere, betrouwbare
onderzoek!
Deze laboranten ontwikkelen nieuw snoepgoed voor uw evenement! Sinds het verbod op
dierproeven, zoeken de professoren kinderen als proefpersonen. Kunnen de kinderen
helpen? Zo is er de snoepverkiezing voor het mooiste snoeptaartje, heeft een nieuwe
lolly een naam nodig, moet er snoepgeroken en -geproefd worden. Maar deze professoren
blijken niet op het rechte pad te zijn gebleven, de stagiaire vraagt dan ook de kinderen om in
te grijpen als de onderzoekjes niet eerlijk verlopen. Ontdekken de kinderen op tijd fraude,
manipulatie en discriminatie, zodat de proefjes eerlijk kunnen verlopen? En een moeder met
een gsm? Professor Zuurtje is er zeker van dat dat een spion is! Bij buikpijn betalen de
professoren uiteraard zwijgsnoep, want de media mag niets te weten komen van alles wat
hier speelt!
Gericht op kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze humoristische act met een knipoog naar de
actualiteit werd bedacht voor Bevrijdingsfestival Zeeland 2019. Vanwege groot succes....nu
door alle fijnproevers te boeken!

Ouders en kinderen lopen langs de
verschillende proefjes
Binnen en buiten (evenementent) speelbaar
Speeluren op maat.

Straattheater

Voetenvriendin(nen)

ook als
animatie

Jaloerse, luie, verdrietige, perfectionistische, eenzame,
saaie en verliefde voeten… de Voetenvriendin heeft
voor elke voet een oplossing in haar koffertje! Ze
luistert geduldig naar wat je voeten te vertellen hebben
en pakt er vervolgens een gek blikje, lintje of een sokje
bij en doet uiteindelijk niet wat je verwacht. Plaats je
voet op het voetstuk, ontspan en laat je verwennen!
Theatrale behandelingen waarbij het publiek wordt
betrokken. 2 voetenvriendinnen ook mogelijk!

Vaste standplaats - kinderen
Buiten in april t/m oktober
4 uur aaneensluitend

de koninklijke
ceremoniemeester
U bent het zonnetje in huis, de clown van het stel of u
blinkt uit in het laten hangen van het laatste velletje
toiletpapier? Dat verdient een koninklijke medaille
tijdens een koninklijke lintjesregen! Madame
Medaillon, vast staflid van het koninklijk paleis, deelt
koninklijke onderscheidingen uit op uw evenement!
U heeft deze medailles nog nooit gezien? Dat klopt! Ze
worden ook alleen maar voor uitzonderlijke prestaties
uitgereikt.
Madame Medaillon heeft bevoegdheden in
Vlaanderen en Nederland. Een leuke act voor een
open dag, de lintjesregen, een feestelijke
gelegenheid of het afsluiten van een jaar ...

Walking act - alle leeftijden
Buiten april t/m september

creatief

figure weaving xl

Of het werk mag blijven hangen? Jazeker, met deze activiteit kan iedereen lekker weven en knobbelen
en je hebt ook nog eens een leuk eindresulataat dat kan blijven hangen. Op grote stroken kippengaas
(gespannen tussen onze nieuwe rekken, bomen of palen) en losse kippengaas figuren kunnen de
deelnemers vrij weven met gekleurde touwen van gerecycled materiaal. Waar de een eindigt, kan de
ander verder... Samen weven, ieder aan een kant van het kippengaas, is superleuk! Ben je ook zo
benieuwd naar het eindresultaat?
Ons aan een thema houden kan natuurlijk ook! Denk aan het thema dieren of vakantie: we tekenen
samen een strand vol zomerse taferelen of wie ontwerpt het lekkerste ijsje? Het leuke is dat het voor alle
leeftijden geschikt is, jonge kinderen tekenen onderaan, oudere kinderen bovenaan. Zo breng je ook nog
de tekenontwikkeling van de leeftijden in kaart. En die gigantische dromenvanger die we met zijn allen
hebben gemaakt, hangen we uiteindelijk in een boom! Wij krijgen er in ieder geval geen genoeg van!

Kinderen en volwassenen
Vanaf 6 jaar zelfstandig, anders met een ouder
Buiten april t/m oktober
Doorlopend of als workshop
Optie kippengaas tussen rekken,
tussen houten balen (zelf te voorzien) of bomen

nieuwe
rekken

creatief

boomweaving

Tijdens de lockdown ontwikkelde Lappie Lapstok thuispakketjes boomweaving.
Maar door het grote succes, is deze activiteit nu ook te boeken voor uw evenement.
De kinderen kunnen een klein weefamulet maken (van kippengaas en touw van
gerecycled materiaal) en kunnen bolletjes touw op allerlei manieren rond een boom
weven. Kies wat het beste past bij uw event... Ze kunnen alleen werken, in
tweetallen, groepjes of per gezin. Ieder doet een stukje van de boom of ga je net zo
lang door tot de boom af is? Alles mag ook nog blijven hangen!

Kinderen en volwassenen
Vanaf 6 jaar zelfstandig, anders met een ouder
Buiten april t/m oktober
Doorlopend of als workshop

ook
s
e
j
t
e
k
k
a
p
thuis

Wie niet kan kiezen tussen de
verschillende soorten weaving:
Kies het

Wirwarweeffeest!

creatief

figure weaving

Maak je eigen kunstwerk of dromenvanger van gaas en
recyclede, gekleurde touwen. Wat een concentratie en
wat een verschillende resultaten. Als het even kan,
hangen we ze ook nog even op in een echte
kunstboom!

Kinderen en volwassenen (vanaf 6 jaar)
Buiten mei t/m september
Doorlopend of als workshop
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action weaving
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Een spin maakt een prachtig web, maar daarin is hij
niet alleen! Met zijn allen maken we een enorm web
van allerlei gekleurde, gerecyclede touwen. Waar de
een eindigt, begint de ander. Is het begin nog wel te
zien? Wat maakt het ook uit... Knopen en knobbelen
tot er een heus kunstwerk ontstaat. Is het een hut, een
labyrint of een achtbaan voor lieveheersbeestjes?

Kinderen
Buiten maart t/m oktober
Doorlopend of als workshop

photobooth

vintage beach
Altijd al eens willen weten hoe het vroeger was?
Vandaag kun je het zelf onderzoeken! Zodra je met je
voeten in het zand staat, stap je direct terug in de tijd.
Probeer de houten strandstoel uit en zo’n
streepjesbadpak zit je vast als gegoten! Vergeet je
strandspullen niet!
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Tropical retro beach

Met al je vrienden of je familie ga je op de foto voor je
eigen vintage vakantiekiekje. Thuis downloaden en
afdrukken maar! Je krijgt de foto in kleur en sepia.

Alle leeftijden
Buiten mei t/m september
4 uur aaneensluitend

Maak nu je vrienden jaloers met de meest zonnige
bestemming waar je ooit bent geweest! Pak een
reuzengrote ijsco of cocktail, zet de radio op je
schouder en poseer tussen de palmbomen! Kies gerust
ook uit de jaren ‘80 kleding voor de ultieme retrovibe!

Alle leeftijden
Buiten mei t/m september
4 uur aaneensluitend

dramaworkshop/
meespeelvoorstelling
NIEUW!

Kapitein peuzel
zoekt gelukt
Kapitein Peuzel is op zoek naar geluk. Met zijn
zeekaart in de hand bevaart hij de onontdekte stukjes
van de oceaan, met als eindbestemming
een eiland met een schat die hem langdurig geluk zal
brengen. Op zijn reis stuit hij echter onverwacht op 3
eilanden die niet op de kaart staan. Als hij bij het
eerste eiland aanmeert, ontdekt hij een vreemd
wezen met een merkwaardig probleem. Het 2e
eiland is betoverend mooi en Peuzel rolt van de ene
verwondering in de andere. Als hij schipbreuk lijdt,
spoelt hij aan op het 3e eiland. Hij blijkt niet de enige
verstekeling te zijn. En dan is kapitein Peuzel ook
nog de enige kapitein zonder baard!
Zal hij zijn geluk vinden op het laatste eiland of
ontdekt hij dat geluk soms tevoorschijn komt op
onverwachte momenten?
Aan de hand van opdrachten tijdens de vertelling,
komen de kinderen in aanraking met
verschillende drama-vormen. De spelvormen zijn
gericht op improvisatie, fantaseren, samenspel
en inleving. De spelvormen zijn in het verhaal
verweven. Lappie Lapstok noemt dit dan ook wel
een meespeelvoorstelling.

Leeftijd en tijdsduur

6 t/m 9 jaar - 60 minuten - 4 lessen
4 & 5 jaar - 45 -60 minuten - 2 lessen
Losse lessen ook mogelijk, mits in het meervoud
geboekt (1 losse les op 1 dag niet mogelijk)

Deelnemersaantal
Max. 30 kinderen

Geschikt als kunsteducatie of passend bij de
thema's: theater, reizen, zee, wereld, zeevaart

dramaworkshops
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kofferworkshops

Poppenspel,
samenspel,
.
.
.
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Workshop mevrouw Spin Nieuw!
Over mevrouw Spin die niet durft te spinnen, want wie
weet beland je dan op het hoofd van een kind! Veel
liever reist ze met de bus. Inclusief live gezongen lied!
We leren haar weer opnieuw te spinnen!
Passend bij de thema's: dieren, herfst, jezelf zijn,
halloween, angsten overwinnen, bos
Workshop Tommie, het ijsbeertje Nieuw!
Tommie mag op zijn verjaardag zijn allereerste vis
vangen! Denken de kinderen echt dat dit zo makkelijk
is? Tommie daagt de kinderen uit het zelf eens te
proberen! We bereiden ons voor op een koude reis
naar de Noordpool. Een les vol mislukkingen en
overdrijving.... ook wel slapstick!
Passend bij de thema's: slapstick, clownerie, winter,
noordpool, dieren, dierentuin, verjaardag

Tijdsduur
Lesuren van 45 - 60 minuten, afhankelijk van de
leeftijd. 1, 2 of 3 lessen!

Leeftijd

3 t/m 7 jaar

Deelnemersaantal
Max. 30 kinderen

Geschikt als kunsteducatie of aansluitend bij de
jeugdboekenmaand.

Workshop Vinnie en het begin van de zee
Ga je mee op zoek naar het begin van de zee? Als we
dat vinden... kunnen we eindelijk een schilderij
maken!
Samenspel en uitbeelden a.d.h.v. een prentenboek.
Passend bij de thema's: dieren, water, strand,
boeken, natuur

dramaworkshop
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Fruitschaaltheater

In deze workshop leer je hoe je van een stuk fruit een
pop kunt maken. Als je voorwerpen gebruikt, heet
het eigenlijk figurentheater! Hoe wek je je pop tot
leven en hoe maak je hier een grappig personage
van? We gebruiken jabbertalk (verzonnen taaltjes).
Uiteraard heeft elk interessant verhaal een probleem
nodig dat uitgespeeld kan worden. Uiteindelijk maak
je een grappige mini-voorstelling met fruit en
spulletjes uit de keuken. Toon uw kunsten maar!
We beginnen met laagdrempelige dramaspelen om
los te komen en daarna leren de kinderen
fantaseren, wat jabbertalk is, samenspel en het
maken van een eigen verhaaltje voor publiek.
Deze workshop werd ontwikkeld tijdens de lockdown,
als videoles. Nu ook live in de klas! Zorg dat je
gegeten hebt voordat we beginnen... je wil natuurlijk
niet je beste spelers opeten!

Leeftijd en tijdsduur
6 t/m 12 jaar.
Lessen van 2 uur inclusief kleine
presentatie. Uit te breiden tot 2 x 2 uur of losse lessen
van een uur, indien meerdere groepen op een dag.

Deelnemersaantal
Max. 30 kinderen

dramaworkshop/
meespeelvoorstelling

Droomzuchten
De kinderen spelen mee met de voorstelling
Droomzuchten. In deze variant gaat het enkel om de
vriendschap tussen het vliegje en het uiltje.
Wat voor vleugelvriend ben jij? Een vliegje of een uiltje?
Doe mee met 'het 'indeslaapkamervandejuf-spel!
Zijn de spelletjes die Brom bedenkt leuk voor iedereen?
De kinderen helpen Oetje bij het volgen van zijn eigen
dromenpad. Er komen treuzelsmoesjes, liedjes en een
verrassende verjaardag voorbij.
Vriendschap, sociale vaardigheden en dagelijkse
rituelen uit de wereld van het jonge kind staan
centraal in dit verhaal. Ook passend bij de thema's
dromen, dieren, vriendschap en verjaardag.
Inclusief live gezongen liedjes.
Improviseren, fantaseren, samenspel, analyseren
en inleving komen in verschillende spelsituaties
voorbij.

Tijdsduur
45 - 60 minuten

Leeftijd

3 t/m 7 jaar

Deelnemersaantal
Max. 30 kinderen

De trailer, liedjes, technische fiche vindt u op de website.

dramaworkshop

Sprookjesboos
Tim vindt sprookjes niet tof, want sprookjes zijn saai en
niet spannend! De sprookjes hebben dit gehoord en
besluiten hem het tegendeel te bewijzen. De volgende
dag staat zijn bed plotseling in het bos, met aan het
voeteinde een rode kap en een mand met een briefje.
'Lieve Tim, ik ben gevangen genomen. Kom je me
redden? Roodkapje'.
Een geleide vertelling en een zot sprookjesavontuur
met o.a. reuzen die zichzelf voor het eerst in de spiegel
bekijken, kabouters en een afwasspel, laffe prinsen,
snurkende draken en het verstoren van een
heksenfeestje.
De kinderen doen ervaring op met verbeelden,
samenspel, improvisatie, stem, personages,
vergroten/verkleinen en uitbeelden. Elk hoofdstuk
wordt direct door de kinderen uitgebeeld, m.b.v.
elementen van papier.

Tijdsduur
Lesuren van 45 - 60 minuten, afhankelijk van de
leeftijd. Uit te breiden tot 3 lessen en evt. een
presentatie.

Leeftijd

4 t/m 7 jaar

Deelnemersaantal
Max. 30 kinderen

Geschikt als kunsteducatie of aansluitend bij
het thema sprookjes of de jeugdboekenmaand.

Lappie Lapstok & co

De volgende kunstenaars/artiesten werken op zzp-basis voor Lappie
Lapstok, wanneer Marisa weer een idee heeft wat uitgebroed, gecoacht
of uitgevoerd moet worden! Deze lijst is nog niet compleet......

Johnny de Meijer,
coach spel en tekst

Coen Hamelink,
illustraties

ouders van...(dreamteam)
hout- en naaiwerk

Hannah Zaoud
assistent animatie

Olof Sinke
producer & muzikant

Tim Hoek
producer & muzikant

Lotje van Iwaarden
assistent animatie

Hans van der Werf
muzikant

Corneel Soeting
decorbouwer/houtbewerking

Eva Bellengé
kostuum en assistent animatie

Jan Zalud
poppenmaker

Peter Quaak
muzikant

Meer informatie of boeken?

Lappie Lapstok werkt samen met

