Wij Kijken, Wij Doen!
Lesbrief bij ‘Boer Boris is de baas’
Door Klein Amsterdam Producties

Groep 1 en 2

Voor vragen over dit project of over de afspraak met de gastdocent kunt u
contact opnemen met:

Hoera, binnenkort is het weer zover, de jaarlijkse schoolvoorstelling bij ons
De Nobelaer!
Dit jaar is voor de groepen 1 en 2 gekozen voor de voorstelling
‘Boer Boris is de baas’
door Klein Amsterdam Producties

Klik op de afbeelding voor een korte introductie

Er mogen per groep 2 hulpouders mee de zaal in. Anderen kunnen in onze
gezellige huiskamer wachten of even het centrum in.

Boer Boris is de baas
Al 10 jaar lang beleeft Boer Boris – in talloze boeken – avonturen op en rond zijn
boerderij. In Boer Boris is de baas komen de bekende tekeningen van Philip
Hopman en de fantasievolle teksten van Ted van Lieshout nu ook op het toneel tot
leven.
Speciaal voor de 10e verjaardag van deze populaire kinderboekenserie komen
twee technici met een levensgrote kijkdoos naar het theater. Bij aanvang staat
een enorme doos op het podium. Langzaam maar zeker vouwen de technici deze
open, waarna een driedimensionaal theater ontstaat. Daar verschijnen Boer Boris,
zijn machines, de boerderijdieren en zelf de vogelverschrikkers!
De voorstelling volgt het verloop van een dag en ieder dagdeel maakt Boer Boris
iets nieuws mee. Hij krijgt een cadeau, helpt waar hij kan met zijn rode tractor en
houdt de technici in de gaten, want die maken steeds ruzie.
“Wie is er hier de Baas?
Jij niet, pas op, afblijven, kijk uit!
Waarom zat je nou daaraan, waarom?
Wie is er hier de baas?
Ja, nou is het stuk, helaas.”
Als de technici zich ook nog met de inhoud van de verhalen gaan bemoeien en
zelf Boer Boris willen spelen, moet Boris ingrijpen.
“Wie is er hier de baas? Boer Boris is de baas.”
Boer Boris is de baas is gebaseerd op de bekende prentenboekreeks, maar je
hoeft de verhalen niet op voorhand te kennen. Boer Boris is in geïllustreerde vorm
onderdeel van de voorstelling. Een voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar die
zichzelf en de wereld om zich heen ontdekt, over identiteit, en oorzaak en gevolg.

Boer zoekt orkest!
Korte omschrijving van de les:
‘Boer Boris droomt ervan om dirigent te worden!’
Soms heb je mensen nodig die de baas willen spelen, die zeggen wat de
bedoeling is en die aangeven wie-wat-wanneer moet doen. In een orkest heet zo
iemand de DIRIGENT. In deze les ervaren leerlingen hoe het voelt om ‘de baas’ te
mogen spelen van een orkest, om te mogen DIRIGEREN!
Culturele competities :
-

De leerling experimenteert met verschillende begrippen

-

De leerling kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of
idee en deze uiten

-

De leerling geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën

-

De leerling verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de
context

Ruimte:
De les kan in de eigen klas worden gegeven in kringopstelling met gebruik van het
digibord
Tijd:
60 minuten
Voorbereiding door leerkracht:
Wij vragen een actieve en betrokken houding van de leerkracht

Leuke linkjes
•

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=PRk_VKy9Lx8

•

Theater kijken, zo doe je dat:
https://www.youtube.com/watch?v=JTrTDjKRdDk

•

Hoe kijken naar kunst werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=DiEfCNzpYLE

•

Over cultuureducatie:
www.decultuurloper.nl
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