Amsterdam, 22 maart 2020

Beste Flexibeller,
Henriette mist jullie enorm. Zoals je op de foto kunt zien kijkt
ze erg droevig. Het is dan ook alweer 3 weken geleden dat
jullie elkaar gezien hebben.
Gelukkig heeft het team Flexibel een mooi idee. Door middel
van filmpjes worden jullie op de hoogte gebracht van de
laatste ontwikkelingen van Zuster Klivia.
Dinsdag vanaf 14.30 uur (Flexibeltijd op de zondagmiddag)
gaat Henriette de aankondiging geven. Het filmpje zal dan op
de facebook pagina komen te staan van Theatergroep
Flexibel. Vraag aan je ouders, begeleiders of vrienden om de
pagina op te zoeken en ga samen kijken. Via onderstaande
link:
https://www.facebook.com/theatergroepflexibel/

ZUSTER KLIVIA CREATIEVE ACTIVITEIT #1
Zuster Klivia of Gerritje aankleedpop van papier

Je kent ze vast wel van vroeger die leuke kleurplaten met een
meisje of een jongen met daarbij allerlei kleertjes die je dan kunt
kleuren en uitknippen en dan een heb je een aangekleed
figuurtje.
Als je het meisje hiernaast aankleed, voor welke beroepen kun je
dan kiezen???
Jazeker of ze is kunstenaar, of ze is keukenprinses of ze is een
bloemenverkoopster.
Wie zou jij willen zijn?

STAP 1: Hiernaast heeft een meisje haar eigen hoofd uitgeknipt en op de
aankleedpop geplakt. Hoe leuk is dat! Dat kun je ook bij je eigen aankleedpop
doen als zuster Klivia of als Gerritje of een andere rol die je graag wilt spelen.
Ik heb er een foto van Flexibel bij gedaan, van toen Maan en Kaj op bezoek
waren. De meeste van jullie staan erop. Mocht je er niet op staan dan heb je vast
wel een foto van jezelf. Die kun je printen en uitknippen en anders teken je het
toch gewoon.
Ik wens jullie veel plezier met maken van je rol in Ja Zuster Nee Zuster met de aankleedpop.
Groetjes van Jantine, Henriette, Marianne en Tim

ZUSTER KLIVIA CREATIEVE ACTIVITEIT #1
Zuster Klivia of Gerritje aankleedpop van papier

Vervolg
STAP 2 voorbereiding aankleed pop:











Kopieer de bijlagen van de aankleedpop op dikker papier. Heb je het niet plak het
dan op dun karton als je klaar bent en knip het dan uit
Kopieer een foto van jezelf om je hoofd te gebruiken in de pop
Bedenk wie je wil zijn in Ja Zuster, Nee Zuster
Kies een aankleedpop uit/ zie bijlage
Plak je eigen hoofd op de pop
Zoek de kleren uit/ zie andere bijlage
Pak stiften, kleurpotloden, schaar en lijm
Zoek een lekker plekje uit aan tafel
Leg alles om je heen, vergeet niet een drankje en een lekkertje
Vraag hulp

Stap 3 lekker aan het werk:




Leef je nu echt uit, alles kan wie ben jij en welke rol neem je aan
Als je alles ingekleurd hebt, vraag jezelf af welke attributen heb ik nodig, een pet een,
spuit etc teken deze er zelf bij
Als het goed is zeg ik: ‘Niets meer aan doen’

Stap 4 alles in elkaar zetten





knip alles uit ook de vakjes met streepjes
vouw de streepjesvakken om
en kleed jezelf aan
om het helemaal leuk te maken zet jezelf als aankleedpop in een leuke omgeving of
zoek in een tijdschrift een gekke achtergrond

Stap 5 Klaar en versturen maar


als je een foto gemaakt hebt stuur deze op naar j.geels@wherelant.nl of plaats hem
zelf op facebook https://www.facebook.com/theatergroepflexibel/

ik ben erg benieuwd naar de Zuster Klivia en Gerritje aankleedpoppenparade….

Tot snel maar weer,

Jantine Geels

Foto’s van de repetities van Ja zuster, nee zuster ter inspiratie

