
 

 

      
 

 

Theaterschool Evenementen Producties 

 
Lesbrief: ZieZoo - Dansproject voor groepen 3/4 en 5 van het primair 

onderwijs. 

 
Inleiding 
In dit project houden de klassen zich bezig met dans vanuit de bewegingen van 
dieren. Het vliegen van een vogel, de sluipgang van een tijger of het springen van 
een kangoeroe. Deze bewegingen staan dichtbij dans. 
 
Deze lesbrief bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Workshops bij Tim Koldenhof Producties 
2. Voorstelling in theater Gigant 
3. Dansen met de klas op school 

 
1. Workshops op de theaterschool Tim Koldenhof 

Producties (TKP): 
(U kunt ervoor kiezen om vóórdat u met de klas de workshops volgt met deze lesbrief 
aan de gang te gaan of juist erna!) 
 
Op de datum dat u bent ingeroosterd komt u met uw klas(sen) naar TKP voor het echte 
werk! De groep wordt in twee of drie kleinere groepen verdeeld (afhankelijk van het 
aantal leerlingen) en iedere groep krijgt, onder begeleiding van een dans- docent, een 
uur les binnen het thema. Na dit uur verzamelen de groepen zich weer in één studio en 
worden de eindresultaten aan elkaar gedemonstreerd in een minipresentatie! 
In de afgelopen jaren hebben veel scholen de aangeleerde dansen vervolgens gebruikt 
in presentaties, maandopeningen/sluitingen en musicals! 

 

2. Voorstelling in theater Gigant: 
Op de datum dat u bent ingeroosterd komt u met uw klas(sen) naar theater Gigant 
om te genieten van de voorstelling: “De Koerilankivogel”. 
De leerlingen worden meegenomen in een vrolijk en spannend en verhaal over een 
malle professor, die in de jungle op zoek is naar de laatste Koerilankivogel. 
Iedereen denkt dat de vogel uitgestorven is, maar de professor weet zeker van 
niet! Tijdens de zoektocht maken we oa. kennis met kraanvogels, apen en een 
slang! Zou de professor de vogel vinden? En wat dan? Deze voorstelling wordt 
uitgevoerd door professionele acteurs en dansers, aangevuld met stagiaires van de 
vooropleiding van TKP.  
 

 

3. Dansen met de klas: 
Zoek een vrije ruimte op school b.v. een speel-gymlokaal, een hal of desnoods de 
stoelen en tafels in de klas aan de kant! 
Laat de leerlingen de schoenen uittrekken. 
Op youtube of spotify vind u genoeg nummers die passen in het dierenthema. 
Onderstaande oefeningen/opdrachten en dans zijn al bedacht op muziek. 



 

 

      
 

 

Theaterschool Evenementen Producties 

Warming-up (muziek: CHIPZ – Jungle Beat) 
- Zet de muziek aan, laat de kinderen door de ruimte lopen. Als de muziek 

(plotseling) uit gaat, moeten ze stilstaan. Herhaal dit een aantal keren. 
- Herhaal de bovenstaande opdracht maar nu moeten ze als de muziek uit gaat 

een pose aannemen. 
- Om ze lekker “warm” te krijgen kunt u beide oefeningen herhalen waarbij u 

het lopen vervangt door b.v. huppelen, springen of dansen. 
- Ga met de voeten uit elkaar in een spreidstand staan en ga draaien met 

verschil- lende lichaamsdelen. Begin met de armen(achter en voor), hoofd, 
schouders (achter en voor), heupen(beide kanten). Per lichaamsdeel een 
aantal keer!! 

Dieren uitbeelden 
(muziek: Diep in de zee – De kleine Zeemeermin of Shakira – Waka Waka) 
Bedenk met de leerlingen welke dieren in de zee of in de jungle leven. Zet muziek 
aan en beeld deze dieren uit. U kunt als leerkracht zelf aangeven welk dier aan de 
beurt is of elke keer een andere leerling laten kiezen. U kunt er ook een 
raadspelletje van maken: welk dieren worden uitgebeeld? 

 

Choreografie (muziek: Zoop in Africa) 

Een eenvoudige dans om met de klas in elkaar te zetten: 

• Inleiding: leerlingen komen van 2 kanten als kruipende en/of kleine dieren 

op: slangen, muizen enz. Ze gaan naar een plek verspreid over de ruimte. 

• Couplet: als meisje zingt: de jongens blijven laag, meiden komen omhoog 

en beelden op hun eigen plek vogels uit. Daarna weer naar beneden en 

komen de jongens omhoog als jongen zingt en beelden tijgers uit. 

Vanaf: “hou vol, hou vol” beiden staan en de vogels en tijgers blijven uitbeelden. 

• Refrein: als apen door de zaal. Eindigen op dezelfde plek (of een andere 

plek, ligt aan de klas.. Sommige groepen hebben een wat steviger structuur 

nodig!) 

• Couplet: herhaal vorige couplet. 

• Refrein: herhaal vorige refrein. 

• Als de muziek verandert: als onderwater dieren door de zaal 

• Laatste refrein: als verschillende dieren door de zaal. 

• Eindig met een stoere eindpose. 

 

Heel veel succes en plezier! 

 

 


