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Beste docent, 

Binnenkort bezoekt u samen met uw klas de voorstelling Alice in Wonderland gespeeld door Mariska 
Simon. Deze lesbrief bevat praktische informatie en handvatten voor een opti male introductie vooraf-
gaand aan de voorstelling. Daarnaast hebben we een nagesprek, enkele beeldende en theateropdrach-
ten ontwikkeld die aansluiten op de thema’s in de voorstelling, afhankelijk van interesse, planning en 
niveau kunt u uit de verschillende opdrachten kiezen.  

Al meer dan 150 jaar geleden schreef Lewis Carroll het boek Alice’s Adventures in Wonderland. Ieder-
een kent inmiddels het blonde meisje in het blauwe jurkje. Maar Alice is veranderd. En hoe! Ze heeft 
haar blauwe jurkje verruild voor een hoodie. Haar keurige schoentjes voor stoere gympen. En huilen? 
Daar doet ze niet meer aan! Alice kijkt stoer de wereld in door haar ronde brilletje. Maar als Alice is 
veranderd, is Wonderland dan nog wel hetzelfde? Heeft het konijn nog wel haast? Is de rups nog wel 
raadselachtig, de hoedenmaker zo gek als een deur? Of is iedereen een beetje in de war?

Veel plezier bij de voorstelling! 

Namens Mariska Simon en Klein Amsterdam Producties,

Bij vragen over de voorstelling of opdrachten, neem contact op met 
Klein Amsterdam Producties. We zien ook graag foto’s van de opdrachten 
graag tegemoet. info@kleinamsterdamproducties.nl 

Een kleurplaat is te downloaden via de website vanaf2.nl.
www.vanaf2.nl/voorstellingen/643964/ en klik op de optie “          lesmateriaal”
Het lied van de rups is te beluisteren op het YouTube kanaal van Bureau Vanaf 2.
https://www.youtube.com/channel/UC1vH350x7r9pSDLBskBiDXQ

Illustraties: © Floor Rieder
Meer informatie over Mariska Simon: www.simonspeelt.com
Educatief ontwerp lesbrief: Wieke Teselink
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. voor de voorstelling .
Het bezoek aan de voorstelling
De ervaring leert dat het bespreken van het verhaal, het doorspreken van de verwachtingen en ge-
dragsregels bijdragen aan rust en concentratie tijdens de voorstelling. Het is belangrijk dat de leer-
lingen weten dat je luistert in stilte en goed oplet tijdens de voorstelling. In  principe ga je tijdens de 
voorstelling niet naar het toilet. 

Introductie Alice in Wonderland
In de voorstelling van Mariska Simon maken we kennis met Alice en Wonderland zoals ze zijn ver-
beeld door Gouden Penseel winnaar, illustrator Floor Rieder: fris, eigentijds en prachtig vormgege-
ven. Een visueel feestje, vooral geschikt voor kinderen die net als Alice niet bang zijn om een klein 
beetje te veranderen.
Stukje voorlezen uit het boek van Floor Rieder

Personages
De leerlingen ontmoeten Floor de Stukadoor, Alice, de Rups, het Konijn, de Koningin, een Muis,  vissen 
en de Moeder van Alice – allemaal gespeeld door Mariska Simon of door decorstukken. 

Thema’s 
• Veranderen
• Tijd
• Je hoeft niet bang te zijn voor iets dat je niet kent
• We zijn allemaal een beetje gek
• Goed blijven kijken, de fantasie komt vanzelf

Decor 
Het bijzondere pop-up decor op basis van de illustraties is ontwikkeld door Mariska Simon en  Rianne 
van Duin (pop-up expert) en met het artistieke team gebouwd. Tijdens de voorstelling openen de 
 deuren van het decor en wanen we ons in een wondere pop-up wereld. 

Over Mariska Simon 
Mariska Simon studeerde af aan de Koninklijke Academie voor beel-
dende kunst, muziek en dans te Den Haag. Sindsdien heeft ze zich 
gespecialiseerd in het maken van muziektheater gebaseerd op kinder-
boeken waaronder de voorstelling ‘Het Muizenhuis’, ’Knofje’ en ‘Ezel 
en Beer’.

Maker en speler: Mariska Simon
Regie: Mark Haayema 
Muziek: Mariska Simon & Ward Veenstra
Lichtontwerp: Wouter Moscou
Techniek: Youri Wezenaar en Marij Heintz
Pop-up techniek: Rianne van Duin
Kleding: Dorine van IJsseldijk
Decor en projectie: Mariska Simon
Illustraties: Floor Rieder

Leerdoelen
Sluiten aan bij kerndoelen 54 en 55 - Kunstzinnige oriëntatie
54 - De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
 ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 - De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

Mariska Simon
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. na de voorstelling .

Nagesprek – 20 minuten

Tijdens het klassikale gesprek start je met inventariserende vragen wat de leerlingen concreet gezien 
hebben, daarna bevragen we hun indrukken en mening. De uitwisseling van elkaars indrukken en 
ideeën is vaak verrassend. Luisteren naar de beleving en mening van anderen geeft weer een nieuwe 
blik op de voorstelling en werkt verrijkend.  

Leerdoel: 
• Leerlingen kunnen concreet benoemen wat hij/zij gezien heeft in de voorstelling. 
• Leerlingen kunnen hun indrukken en mening over de voorstelling verwoorden. 

Deze vragen kunnen helpen om het gesprek te starten: 
• Hoe ziet Alice eruit? 
• Hoe kan het dat Alice opeens heel erg groeit? 
• Welke dieren heeft Alice ontmoet in Wonderland? 
• Hoe ziet een boom in Wonderland eruit?  
• Wat zou jij doen als een rups tegen jou praat? 
• Met welk dier zou jij vrienden worden in Wonderland? 
• De Kolderkat zingt dat we allemaal een beetje gek zijn. Ben jij het met de kat eens?  
• Vind je dat Alice veel durft? 
• Zou jij naar Wonderland willen gaan? Wat zou jij doen in Wonderland?  
• Hoe ziet jouw fantasiewereld eruit? Welke dieren zijn daar? Wat kun je er eten?
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. na de voorstelling .

Theateropdracht Veranderspel – 30 minuten

In dit spel spelen we een aantal personages uit 
de voorstelling na. Het is prettig om deze op-
dracht uit te voeren in een lege ruimte.

In dit spel zijn er vier nummers die staan voor 
vier personages uit de voorstelling, we spelen de 
houding en gezichtsuitdrukking van deze perso-
nages na, zonder de stemmen. Het spelen van de 
stemmen kun je eventueel in een latere ronde 
toevoegen.  Samen met de leerlingen kun je de 
personages doorspreken en voordoen. Wat doen 
deze personages in de voorstelling? Hoe lopen 
ze? Wat voor houding hebben ze? Hoe kijken ze? 

De leerlingen voeren de houding en gezichtsuit-
drukking uit zodra u het nummer noemt. Noem 
de nummers de eerste ronde opeenvolgend, 
daarna worden de nummers gehusseld en wis-
selen de nummers in tempo af. 

Leerdoelen: 
• Leerlingen kunnen zich inleven in de personages van Alice in Wonderland en deze verbeelden. 

Deze opdracht op de muziek van het lied dat de rups zingt: “In de ogen van anderen, ben jij altijd aan 
het veranderen. Hoe groot wil je zijn? 

1 Gehaaste konijn 
Het gehaaste konijn is bang om te laat te komen, kijkt veel op zijn horloge en op zich heen. Hoe beeld 
je haast uit? 
2 Kleine Alice
Kleine Alice is eigenwijs, klimt een hoge trap op en durft door het kleine deurtje te gaan naar 
de Wondere wereld. 
3 Groeiende Alice 
Door het drankje gaat Alice opeens groeien en wordt ze groot. Hoe beeld je uit dat je 
opeens heel erg groeit? 
4 De Koningin
De Koningin kijkt erg streng, heeft haar kin hoog en wuift met haar hand. Ze is 
gemeen naar de  dieren.    
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. na de voorstelling .

Beeldende opdracht – Ik zie, ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

Maak een collage met papieren snippers en gebruik je fantasie. “Als je goed blijft kijken dan komt de 
fantasie vanzelf”, zegt Floor de Stukadoor.  

Leerdoelen: 
• Leerlingen kunnen een collage maken met gekleurde papiersnippers door middel van toeval.
•  Leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken en hun ontdekkingen in de collage Wonderland  benoemen. 

Benodigdheden: gekleurd papier, wit A3 papier. 

De leerlingen werken met snippers, stukjes gekleurd papier. De snippers kunnen ze zelf scheuren. 
Leerlingen mogen zelf kiezen welke kleuren ze gebruiken en hoe groot de snippers worden. De leer-
lingen laten de snippers boven een A3 papier naar beneden dwarrelen. Een kunstwerk door toeval 
gemaakt. De snippers blijven liggen of worden opgeplakt. 

Kun je door je fantasie te gebruiken een dier ontdekken in de collage? Of een huis? Of een bloem? 
 Bespreek met de leerlingen klassikaal de collages en ga samen op ontdekkingstocht. Je kan de fantasie 
bespreken, maar de leerlingen ook vragen om hun fantasie over de collage te tekenen. Daag de leerlin-
gen uit om meer te zien dan enkel papieren snippers, ontdek Wonderland in de collage!
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. na de voorstelling .

Beeldende opdrachten - Ontwerp een wonderlijk horloge voor een dier 
 
Floor de Stukadoor vertelt ons in de voorstelling: ‘In de natuur heeft niemand een horloge.” In 
 Wonderland heeft het konijn wel een zakhorloge. Hij heeft altijd haast en geen tijd. 

In deze opdracht ontwerpen leerlingen een horloge voor een dier uit Wonderland. Een horloge voor 
agressieve eekhoorn, een varken of een vis? Hoe zou een horloge voor een dier eruitzien? Het maken 
van dit horloge vereist niet dat leerlingen klok kunnen kijken. Er kan ook gewerkt worden met een 
seizoenen of datum horloge.  

Werkwijze: 
Kies een dier uit Wonderland, de illustratie van Floor Rieder kan hierbij helpen. Bespreek klassikaal 
de vragen die kunnen helpen in het creatieve proces. Reflecteer aan het einde van de opdracht op de 
ontwerpen. Door bijvoorbeeld alle ontwerpen naast elkaar te leggen op een tafel. Verzamel rond de 
tafel met de klas en bespreek een aantal ontwerpen. Welke keuzes heeft de leerling gemaakt? Waarom 
ziet het horloge er op deze manier uit? Wat is het idee? 

Leerdoelen: 
•  Leerlingen kunnen hun verbeelding inzetten om een ontwerp te maken voor een wonderlijk horloge 

voor een dier. 
• Leerlingen kunnen hun keuzes in vorm, kleur en idee van het horloge klassikaal verwoorden. 

Materialen: tekenpapier en tekenpotloden, andere beschikbare materialen

Vragen die kunnen helpen in  
het creatieve proces: 
•  Welke vorm heeft het horloge? Vierkant, zeshoekig of de vorm van een blaadje?
•  Gaat de tijd heel snel of heel langzaam op het horloge? 
•  Wat voor bandje heeft het horloge? Met veren, vleugels, bloemen, wolken? Wat past erbij jouw dier?
• Welke kleur(en) heeft het horloge? 
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