
LESBRIEF	  DAANTJE	  DANST	  

Bij	  deze	  lesbrief	  	  hoort	  het	  prentenboekje	  ‘Daantje	  Danst	  ‘	  met	  muziek-‐cd.	  
Uitgegeven	  door	  stg	  Potitco	  ISBN	  9789081476119	  en	  te	  bestellen	  op	  www.potitco.nl	  
Niets	  	  van	  het	  prentenboekje	  of	  de	  muziek-‐cd	  mag	  worden	  verveelvoudigd.	  Tijdens	  de	  voorstelling	  mag	  er	  alleen	  
gefotografeerd	  worden	  zonder	  flits	  en	  met	  bronvermelding	  worden	  gebruikt:	  Totaaltheatervoorstelling	  ‘Daantje	  
Danst’	  door	  stichting	  Potitco.	  Er	  mogen	  geen	  filmopnames	  gemaakt	  worden.	  

Bij	  deze	  nieuwsbrief	  hoort	  de	  kleurplaat	  die	  u	  	  in	  de	  bijlage	  vindt.	  

VOORBEREIDING	  OP	  DE	  TOTAALTHEATERVOORSTELLING	  ‘DAANTJE	  DANST’	  

*Lees	  het	  prentenboekje	  Daantje	  Danst	  in	  de	  klas	  voor.	  
*In	  het	  boekje	  zit	  een	  muziek-‐cd	  die	  bij	  het	  voorlezen	  gebruikt	  kan	  worden.	  
*Het	  liedje	  Daantje	  Danst	  (nr	  1	  op	  muziek-‐	  cd)	  kan	  prima	  na	  de	  introductie	  van	  Daantje	  Danst.	  
*Het	  liedje	  van	  Kaketoe	  (nr	  2	  op	  de	  cd)	  kan	  prima	  na	  de	  introductie	  van	  Kaketoe	  in	  Australie.	  
*Het	  liedje	  van	  Panda	  beer	  (nr	  4	  op	  de	  cd)	  kan	  prima	  na	  de	  introductie	  van	  Panda	  beer	  in	  
China.	  
*Het	  liedje	  van	  Mevrouwtje	  koe	  (nr	  6	  op	  de	  cd)	  kan	  prima	  na	  haar	  avontuur	  in	  de	  arena.	  
*Het	  slotliedje	  (nr	  8	  	  op	  de	  cd)	  kan	  ter	  afsluiting	  opgezet	  worden.	  

DE	  DANSEN	  

Op	  de	  muziek-‐cd	  zitten	  ook	  drie	  dansen,	  deze	  muziek	  komt	  ook	  in	  de	  voorstelling	  voor	  en	  dan	  
mogen	  er	  kinderen	  meedansen.	  De	  dansen	  kunnen	  ook	  voorbereid	  worden:	  

*De	  vogeldans	  (nr	  3	  op	  muiek-‐cd)	  

Laat	  de	  kinderen	  vogel	  zijn,	  een	  vogel	  die	  nog	  in	  het	  ei	  zit,	  op	  de	  muziek	  komen	  ze	  uit	  het	  ei,	  
eerst	  alleen	  met	  hun	  hoofd	  en	  daarna	  met	  hun	  vleugels	  (armen).	  De	  vogel	  gaat	  voorzichtig	  
staan.	  Laat	  de	  vogels	  als	  een	  ooievaar	  op	  1	  been	  staan	  en	  vliegen	  door	  de	  lucht,	  hoog	  vliegen	  
en	  laag	  vliegen.	  

*De	  Drakendans	  (nr	  5	  op	  muziek-‐cd)	  
Laat	  de	  kinderen	  lopen	  als	  chinesen	  met	  kleine	  stapjes	  en	  naar	  elkaar	  beleeft	  buigen	  met	  hun	  
handen	  tegen	  elkaar	  voor	  hun	  buik.	  En	  laat	  de	  kinderen	  grote	  bewegingen	  maken	  die	  bij	  de	  
sporten	  en	  dansen	  	  uit	  china	  passen	  .	  

*De	  Flamenco	  (nr	  7	  op	  muziek-‐cd)	  
Laat	  de	  kinderen	  trots	  staan	  met	  rechte	  rug	  en	  het	  hoofd	  naar	  voren.	  Laat	  ze	  1	  arm	  omhoog	  
doen	  en	  1	  arm	  voor	  hun	  buik.	  Als	  de	  armen	  zo	  zijn	  proberen	  ze	  alleen	  de	  handen	  te	  bewegen	  
door	  met	  hun	  polsen	  rond	  te	  draaien.	  Wissel	  de	  arm	  die	  voor	  de	  buik	  is	  en	  die	  boven	  het	  hoofd	  
is	  in	  de	  maat	  een	  paar	  keer	  om.	  Laat	  ze	  daarna	  net	  doen	  alsof	  ze	  een	  rode	  lap	  hebben	  waarmee	  
ze	  gaan	  stierenvechten.	  

Tip:	  op	  YouTube	  zijn	  mooie	  filmpjes	  te	  zien	  van	  bovenstaande	  dansen;	  Aboriginals	  die	  de	  
vogeldans	  doen,	  Chinese	  drakendansen	  en	  Spaanse	  flamencodansers	  en	  danseressen.	  

Heel	  veel	  voorbereidingsplezier	  en	  tot	  ‘Daantje	  Danst’.	  

Vriendelijke	  Theatergroeten,	  
Namens	  Stichting	  Potitco,	  

Marieloes	  Koopman	  

www.potitco.nl	  
info@potitco.nl	  



	  


