
Je kunt altijd opnieuw beginnen, wat er ook gebeurt. Zeker in de 
lente, het nieuwe begin. Gaan de dingen niet zoals de bedoeling is? 
Lach en begin opnieuw. “A je to!”

inspiratie:
• Gebruik extra dingen waarmee je het handige voorwerp een handje kunt helpen. 
• Bekijk op Youtube de korte film ‘Ober’, waarin acteur René van het Hof een 

vlieger inpakt. Ingewikkeld!  

KAN HET OOK ANDERS?
• Een bol wol heeft een eigen leven. 
• Hè bah... Doe alsof je poep hebt 

aangeraakt en je het overal aan 
afveegt. Oh nee, it sit oeral! 

wat heb je nodig?
• Een handig voorwerp
• Publiek (via een scherm of achter 

glas, of je huisgenoten)

Maak een scène (een stukje van een toneelstuk) waarin alles NIET lukt. Zoek 
een handig voorwerp waar je iets heel makkelijks mee kan doen. Zoals een 
handige opendraaier voor een pot appelmoes of een klapstoel die je (ja heel 
logisch!!) kunt uitklappen. Zorg dat er iemand naar je kijkt (via een scherm of 
achter glas). 

Zo maak je de scène:
• Beginzin: “Zo, dat lijkt me logisch...”  En kijk dan vol aandacht  

naar je voorwerp. 
• Wat het voorwerp anders makkelijk ‘kan’, lukt nu niet.
• Je kijkt verbaasd en probeert het nog eens.
• En op een andere manier... Oef, het lukt niet! 
• Maak het zo moeilijk mogelijk. Alles mislukt.
• Dan zeg je: “Ik geloof dat ik even opnieuw ga beginnen.” 
• Je loopt van het toneel, de deur uit of verdwijnt onder de tafel.

En? Moest degene die naar jou keek lachen?

Verdwalen– het Virus

Hoe iepenje ik in potsje apelsmots yn ‘e maitiid?

Een nieuw begin  
Dit is een KEKopdracht van Karlijn Benthem. Vormgeving Jelle F. Post.  
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus
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Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.
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