
 
 

 
 
 



 
 
 
 

lesmateriaal bij 

TAPE VOOR KLEUTERS 
een voorstelling van Tuning People & fABULEUS  
 
 
 
 
 

Plakband is heerlijk materiaal! Je kan er je benen mee vastplakken, of iemand mee doen 

zwijgen. Je kan er je gezicht mee vervormen, of je ermee verstoppen in een grote prop. Je 

kan met plakband tekenen op de muur, wat stuk is weer herstellen, maskers knutselen, 

een huisje bouwen, een parcours afplakken en muziek maken. 

 

Danseres Karolien Verlinden, acteur Jef Van gestel en sound designer Wannes Deneer 

vormen samen het collectief Tuning People. Ze maken geluidstheater: geluiden en muziek 

zijn meestal het uitgangspunt voor hun creaties. Voor Tape voor kleuters gingen ze aan de 

slag met afval van een plakbandfabriek. Dat levert een montage van absurde beelden, 

grappige dansjes en hilarische vondsten op, begeleid door mooie, onnozele of rare 

geluiden. Een voorstelling over spelen en verbeelding. Partner in crime is het Leuvens 

gezelschap fABULEUS,  waarmee Tuning People eerder de jongerenvoorstelling Pitsers 

maakte. 

 

Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten die met hun klas naar de voorstelling komen 

kijken. U kan er ideeën uit plukken om de kinderen nieuwsgierig te maken en voor te 

bereiden op het theaterbezoek en ook achteraf kan u deze map goed gebruiken. De 

voorstelling zal de klas zeker zin geven om te beginnen knutselen en spelen met plakband, 

om toneeltjes en dansjes te maken, net als de spelers in de voorstelling. Verder vindt u 

achtergrondinformatie over de twee gezelschappen en een interview met de makers. Veel 

plezier ermee en tot binnenkort! 

 
 

  
www.fabuleus.be 



 

VOOR HET EERST NAAR THEATER 
 
 

De meest eenvoudige en een overigens zéér efficiënte manier om leerlingen voor te 

bereiden op een theaterbezoek, is ze simpelweg vertellen dat ze naar een voorstelling gaan.  

 

Hang een poster op een zichtbare plek in uw school. Vraag erom bij uw cultureel 

centrum. Druk desnoods het voorblad van deze lesmap af en hang dat op in de klas. Wijs uw 

leerlingen erop en zeg: “Naar deze voorstelling gaan wij binnenkort kijken.” De vragen zullen 

vanzelf volgen. Hopelijk geven wij voldoende antwoorden in deze bundel. Als dat niet zo is, 

kan u altijd te rade gaan bij het cultureel centrum, op onze website of rechtstreeks bij ons 

door een mailtje sturen (info@fabuleus.be). Dan doen wij ons best om u zo snel mogelijk te 

antwoorden. U kan de kinderen zelf ook aan het denken zetten: 

• Wat zie je allemaal op deze tekening? Vind je het een mooie poster? 

• Wat zou de titel van de voorstelling betekenen? Weten jullie wat tape is? Wat kan je 

doen met tape? Wat vinden jullie ervan dat deze voorstelling speciaal voor jullie 

gemaakt is (‘voor kleuters’)?  

Laat de leerlingen er maar op los fantaseren en ga daar al vertellend, tekenend, 

knutselend, spelend mee aan de slag.  

• Druk het voorblad af en laat de kinderen er zelf andere figuurtjes bij tekenen of 

knutselen. Met stiften of met plakband. Maak allemaal je eigen theaterposter en 

bedenk er een verhaal bij. Knutsel een bijhorend masker met plakband. Hang de 

poster in de klas op. Speel het verhaal dat je bedacht hebt na en laat je vrienden 

publiek zijn. Zo gemakkelijk is theater maken. 

 

Maak van theater een thema in de klas. 

De meeste kinderen hebben wel een idee van wat een voorstelling is, wat toneelspelen of 

dansen is, wat een podium is, dat de lichten uitgaan, maar misschien hebben ze er nog geen 

samenhangend beeld van. Het vraagt behoorlijk wat tijd en inspiratie, maar een themaweek 

‘theater’ zou een prachtige inleiding kunnen zijn op Tape voor kleuters. Met een paar 

gerichte opdrachten kan u hen vertrouwd maken met de hele wereld van het optreden en 

met specifieke theatercodes (bijvoorbeeld: lichten gaan uit, stil zijn, applaus achteraf...) 

 

U kan samen praten over theater, de leerlingen verkleedkleren laten meenemen, een aantal 

rekwisieten voorzien en daar spelopdrachten bij geven, de leerlingen zich laten schminken, 

een theatergebouw knutselen, tekeningen laten maken...  



 
Klasgesprek over theater 

• Wat is een theatervoorstelling? 

• Wie is er al ooit naar een voorstelling geweest (theater, dans,...) 

• Noem verschillende soorten voorstellingen (theater, dans, circus, goochelshow, 

poppenkast, muziekconcert, …) 

• Wat gebeurt er allemaal als je naar het theater gaat (overloop alle acties van het 

moment dat je je thuis klaar maakt, tot het moment dat het licht weer aangaat en je 

de theaterzaal verlaat). 

• Waarom is in een theater zitten zo anders dan in een  bioscoop over voor een tv 

zitten?  

Bespreek algemeen: verschil in ruimte, contact met het publiek, toneel speelt 

zich iedere voorstelling opnieuw af, leeft van het moment in tegenstelling tot 

film. Je kan ook de verschillen onderzoeken tussen theater, film en TV kijken. 

Het grootste verschil is dat je dat laatste alleen thuis doet en naar hartelust 

commentaar kan geven. In een zaal met een groter publiek is dat een beetje 

storend. 

 

Teken of knutsel een theatergebouw met zoveel mogelijk details. 

Eerst kan je samen brainstormen over wat je allemaal tegenkomt in een theater. 

Hierbij kunnen (eventueel aan de hand van illustraties die je gemakkelijk vindt 

op het internet) de onderdelen van het theater besproken worden: de zaal, de 

tribune met stoelen, het podium, het decor, de coulissen (de gordijnen langs 

de zijkant waarachter de spelers kunnen verdwijnen), de rekwisieten, de 

belichting, geluidsinstallatie met monitors (luidsprekers die op het podium 

staan, naar de spelers gericht, zodat zij de muziek goed horen), techniektafel 

achter in de zaal... 

Vergeet ook niet dat er in een theatergebouw een inkomhal is met een 

ticketbalie, dat je je jas kan weghangen in een vestiaire, dat je iets kan drinken 

in de foyer (dikwijls). En er zijn ook achter de schermen extra ruimtes: 

repetitieruimtes, ateliers waar het decor wordt gestockeerd of opgebouwd, 

kleedkamers voor de acteurs... 



KNUTSELEN MET TAPE 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakband is geweldig knutselmateriaal. Tijdens de creatie 

heeft Tuning People ontzettend veel geknutseld en 

geknoeid met plakband. Zo ontstond een draak door 

houten latjes aan elkaar te plakken. Een lange rode sliert 

plakband werd zijn tong. Een dikke prop afvaltape kan een 

voetbal worden. Een ingetapte cornflakesdoos een hoed.  

 

Feest  

Maak kadootjes voor elkaar. Dat kan een tekeningen van 

tape zijn, een kommetje van tape, een halsketting van tape 

of een ander knutselwerkje van tape. Pak dan 

de kadootjes in. Maak samen hoedjes, een taart, slingers 

van plakband. Het feest kan beginnen: de kadootjes 

kunnen worden uitgedeeld en worden uitgepakt. Alsjeblief, 

dankjewel!  

 

Tekenen met tape 

Je kan met gekleurde tape hele taferelen 

plakken op een witte wand. Zo is ook de 

afbeelding voor de poster bij elkaar geplakt en 

dan gefotografeerd.  

Je kan tekstballonnen aflijnen en daarin jullie 

gedachten en dromen uitbeelden alsof jullie 

zelf stripfiguren zijn.  

  

 

 

Speelgoed  

Plak verschillende soorten speelgoed aan 

elkaar om een groot nieuw stuk speelgoed te 

maken. 

 



DANSEN MET TAPE 

 

Tuning People is een gezelschap waarin elke maker zijn eigen specialiteit heeft. Jef is de 

regisseur. Wannes de geluidskunstenaar. En Karolien de choreografe. Al die talenten komen 

op een harmonieuze en af ten toe geschifte manier samen in Tape voor kleuters. Het zou 

dus best kunnen dat uw leerlingen na het zien van de voorstelling plots de enorme behoefte 

krijgen om een geheimtaal te verzinnen, om monsters te knutselen, om muziekinstrumenten 

te maken met plakband of om te dansen… 

 

4 werelden 

Verdeel de ruimte in 4 vlakken door een groot kruis op de vloer te tekenen met plakband. Elk 

van die vlakken staan voor een andere wereld, die je eventueel met symbolen kan 

verhelderen. In elk van die werelden moet je op een andere manier bewegen. 

• De eerste wereld bevindt zich onder water: het is her erg moeilijk om je voort te 

bewegen. Maak grote sierlijke bewegingen. Misschien kan je golven op de vloer 

plakken. 

• In de tweede wereld is de vloer heel erg warm. Je moet springen om je voeten niet te 

verbranden. Op de vloer kan je vlammen tekenen. 

• De derde wereld is de ruimte. Je bent een astronaut. Je vliegt in de lucht en voelt je 

superlicht. Maak grote sprongen en probeer zo lang mogelijk te vliegen. Je kan op de 

grond een maan en een ster plakken. 

• De vierde wereld is robotland: je armen en benen zijn zo hard en stijf als metaal. Je 

kan je alleen met kleine schokjes voortbewegen. Teken met tape een robot op de 

vloer. 

Probeer eerst met de hele klas de verschillende manieren van bewegen uit. Probeer dan het 

onderscheid tussen de verschillende vlakken duidelijk te maken. Zet dan muziek op. De 

kinderen dansen/ bewegen in een van de vlakken. Zodra je de muziek stop zet, moeten ze 

zo snel mogelijk verhuizen naar een nieuw vlak. Als je de muziek weer aan zet, dansen ze 

op een compleet andere manier. 

 

Plakvliegje 

Fantaseer met de kinderen dat ze een vliegje opeten. Je vertelt waar het vliegje heen kruipt 

in hun lichaam. waar het vliegje komt, zet het je lichaam in beweging. Geef de kinderen de 

tijd om echt uit te zoeken hoe het is om alleen met je hoofd te dansen of je rug of je knie… 

Het omgekeerde kan ook gebeuren: de kinderen kunnen inbeelden dat één lichaamsdeel 

vastplakt aan de vloer, terwijl de rest wel nog kan bewegen. Wat gebeurt er dan? 



Kleefparcours 

Laat de kinderen kronkelende lijnen tekenen op de vloer met verschillende soorten gekleurde 

plakband. Nu mogen ze samen met een vriend(in) op reis gaan over hun eigen lijn. Wat 

gebeurt er als ze elkaar kruisen? Mogen ze dan van weg wisselen? Moeten ze elkaar dag 

zeggen? Over  elkaar heen kruipen? Laat ze de weg traag afleggen of snel, rechtstaand of 

kruipend, vooruit of achteruit, huppelend of hinkend. 

 

Zo kan je ook een echte reis rond de wereld maken: een heel parcours waar ze langs 

moeten lopen, bepaalde lijnen waar ze over moeten springen of onderdoor moeten kruipen. 

Bepaalde vakken waar ze niet in mogen stappen enzovoort… 

 

Wat gebeurt er als je dit parcours moet afleggen als je arm is vastgekleefd aan de arm van 

iemand anders? En als je been verbonden is met een ander been? Kan je nog voortbewegen 

met een lange ketting van vrienden? Zoek naar de gekste manieren om je samen te 

bewegen. Het is ook een leuk idee om verschillende lichaamsdelen met elkaar te verbinden: 

kleef bijvoorbeeld je arm aan het been van je vriendje of je knie aan zijn hand. 

 

Knutsel verkleedkleren met plakband: er ontstaan ridders, prinsessen, draken en feeën… 

Leg nu hetzelfde parcours verkleed af. 

 



INTERVIEW MET DE SPELERS 

door productieleidster Ise Donckers 

 

Waarom hebben jullie een voorstelling 
gemaakt met plakband? 
 
Vanwaar het idee om een voorstelling te 
maken geïnspireerd op plakband? 
 
Karolien: We werken al lang met plakband, ook 
in onze vorige producties was tape altijd 
aanwezig. Bovendien vonden we dat kleuters 
bij het concept 'plakband' pasten, omdat zij 
daar ook vaak mee knutselen. Dat is echt hun 
leefwereld. 
 
Wannes: Ik heb al lang in mijn schuiven 
verschillende soorten plakband liggen. Er zijn 
wel meer mensen die dat hebben. Jef heeft er 
zelfs een boek over. Dat mag je gerust liefde 
voor plakband noemen.  
 
Waar gaat de voorstelling voor jullie over?  
 
Karolien: Over de fantasiewereld die je kan 
creëren met allemaal kleuren plakband. Dat er 
duizenden opties zijn en je je daarin telkens 
opnieuw kan verliezen.   
 
Wannes: Er waren twee inhoudelijke 
uitgangspunten. We wilden dat het voor 
kleuters zou gemaakt worden,  en dat het over 
spel en spelen ging. Voor volwassenen wilden 
we dat zij er vrijheid in konden lezen. Kleuters 
kunnen immers heel impulsief zijn. Ze zijn niet 
bezig met wat andere mensen denken en dat 
verlies je met het ouder worden. Daar gaat de 
voorstelling voor ons net zo goed over. Wij 
schamen er ons niet voor om daar in een raar 
pak te staan. Dat heeft voor ons met die 
vrijheid te maken. 
 
Wat hopen jullie dat de kleuters zal 
aanspreken?  
 
Jef: Ik hoop dat ze geboeid zullen zijn. Het 
hoeft niet noodzakelijk een voorstelling te zijn 
die kleuters behaagt. In dat opzicht maken we 
volwassen theater voor kleuters. We willen ze 
niet betuttelen, maar we hopen dat ze 
gefascineerd zullen kijken naar de beelden en 
de situaties.  
 
Karolien: Ik hoop eigenlijk vooral dat, als de 
kleuters na de voorstelling naar huis gaan, ze 
dan zien dat ze met een rol plakband 
ontzettend veel kunnen doen. Dat je dat niet 
alleen gebruikt om iets mee te plakken, maar 

dat je met tape ook talloze andere dingen kan 
doen. We halen bijvoorbeeld geluid uit de 
plakband: je kan er dus ook muziek mee 
maken.  
 
Jef:  En hopelijk zullen de ouders van de 
kinderen even gefascineerd zijn, want kinderen 
voelen sterk aan hoe hun ouders kijken. 
Daarom is het belangrijk dat er ook een 
volwassen thema in zit, of tenminste iets 
waarmee we volwassenen kunnen bereiken. 
Hoe eenvoudig het ook is.  
 
Over Tuning People zelf: hoe hebben jullie 
elkaar leren kennen? 
 
Karolien: Het begon met een kostuum van 
Wannes. Het bestond uit schuurpapier dat 
geluid maakte, met een fietsbel aan de ene 
arm, en een oude telefoon aan de andere arm. 
En hij was op zoek naar een danseres. Dankzij 
gemeenschappelijke vrienden hebben we 
elkaar leren kennen. Jef is ons dan beginnen 
coachen en dat beviel hem wel. Zo is dat de 
bal aan het rollen gegaan.   
 
Wannes: We hebben elkaar echt gevonden op 
artistiek vlak en we hebben elkaar ook veel 
toegelaten. Je moet elkaar ruimte en 
vertrouwen geven om iets te doen waar je niet 
zo direct aan zou hebben gedacht.   
 
Jullie hebben verschillende achtergronden, 
hoe spelen jullie het klaar om die samen te 
brengen?  
 
Wannes: Dat is net onze sterkte, die 
verschillende achtergronden.  
 
Karolien: Jef denkt dieper na over dramaturgie, 
ik bekijk de dingen meer beeldend. Wannes 
combineert beide. We hebben alle drie onze 
eigen kracht die we samenvoegen.   
 
Zijn er andere dingen die kenmerkend zijn 
voor Tuning People?  
 
Jef: Ik denk dat we heel veel durven met ons 
drieën. De projecten die we tot nu toe hebben 
gedaan, zijn telkens experimenten geweest.  
 
Wannes: We vertrekken telkens vanuit 
geluidsconcepten. Dat zorgt er ook voor dat we 
ander theater maken. Het is niet zo gangbaar 
om vanuit een klankconcept theater te maken.  



 
Vinden jullie dat jullie vernieuwend theater 
maken?  
 
Jef: Iemand zei eens over ons dat we iets weg 
hebben van 'dadaïsten' en die stroming 
bestaat al lang. Dus beweren dat je iets nieuws 
maakt blijkt een leugen te zijn. 
 
Karolien: We laten ons inspireren door 
bijvoorbeeld de beeldende kunst. We hebben 
nog voor de eigenlijke repetities van Tape voor 
Kleuters foto's verzameld en meer dan de helft 
van die beelden zit in de voorstelling. Maar we 
maken van die beelden iets anders. We 
gebruiken ze als inspiratie gaan daarop verder. 
Je moet ook niet krampachtig proberen iets 
totaal nieuws te maken. Er is al zoveel 

interessants gecreëerd in het verleden, dat je 
dat beter kan gebruiken om een stapje verder 
te gaan en van daaruit iets nieuws te creëren.   
 
Jef: Er zijn bijvoorbeeld al heel veel 
plakbandperformances geweest. Hoewel wij 
eerst dachten origineel te zijn. Er blijkt zelfs 
een heuse 'undergroundscene' te bestaan met 
mensen die allemaal met plakband bezig zijn. 
Het is onmogelijk iets nieuws te maken. Maar 
het is ook niet belangrijk om iets nieuws te 
maken. Voor ons is het belangrijk om iets 
fascinerends te maken.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITS 
 

 

Spel Jef Van gestel, Karolien Verlinden en Wannes Deneer Scenografie en geluid Wannes 

Deneer Uitvoering decor Kristof Morel Kostuums Maartje van Bourgognie Eindregie Randi 

De Vlieghe Dramaturgie Peter Anthonissen Lichtadvies Niek Kortekaas Productieleiding 

Ise Donckers Assistentie kostuums Wim Muyllaert Techniek David Wellens Productie 

Tuning People en fABULEUS Coproductie cultuurcentrum Hasselt, Theater aan het Vrijthof 

Maastricht (i.k.v. de Interlimburgse subsidies) en Krokusfestival Hasselt. In samenwerking 

met Villanella, kc nOna en Rataplan vzw. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap. 

 



TUNING PEOPLE 

 

Tuning People maakt geluidstheater. Elke voorstelling of performance start met een auditief 

concept: een electro - akoestisch kostuum, een geluidsfabriek, een musical, ... Tuning 

People kneedt het geluidsonderzoek voortdurend tot nieuwe vormen. 

De kern wordt gevormd door Wannes Deneer (vormgever/ geluidsontwikkelaar), Jef Van 

gestel (theatermaker/acteur) en Karolien Verlinden (dansers/ choreografe). Vanuit hun eigen 

discipline bewegen ze met elke voorstelling meer naar elkaar toe. Vanuit de verschillende 

invalshoeken weten elkaar steeds efficiënter te beïnvloeden. Ze ontwikkelen een 

gemeenschappelijke taal waarin vorm, beeld, inhoud, geluid door de drie worden onder 

handen worden genomen, elk van de drie kan de grens van zijn eigen discipline 

overschrijden. Lees meer op www.tuningpeople.be  

 

 

 

 

 

fABULEUS 

 

Al 15 jaar biedt fABULEUS jonge mensen een professioneel kader om theater- en 

dansproducties te maken. Jong theater- en danstalent - zowel jongeren als 

jongprofessionelen - en meer ervaren makers werken er samen. De creaties worden 

gepresenteerd aan een ruim publiek, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen. Dat 

deze investering in jong talent wel degelijk rendeert, blijkt uit het intussen groot aantal jonge 

mensen die als speler, danser, maker, dramaturg of vormgever vanuit of via fABULEUS naar 

opleidingen en andere gezelschappen en culturele contexten in Vlaanderen, Nederland en 

daarbuiten zijn doorgestroomd. Maar even belangrijk vinden we de unieke ervaring die al 

deze jongeren opdoen, ook als die uiteindelijk niet tot een artistieke carrièrekeuze leidt. Op 

15 jaar tijd creëerde fABULEUS in totaal meer dan zestig producties. Lees meer op 

www.fabuleus.be  


