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Binnenkort komt GroepRood bij u op 
bezoek om de voorstelling ‘Heel Jaar 
Rond’ te spelen. GroepRood heeft 
deze voorstelling ontwikkeld voor 
kinderen met een speciale ontwikke-
ling in de emotionele leeftijd van twee 
tot zeven jaar oud, met steun van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst.

‘Heel Jaar Rond’ verbeeldt de cyclus 
van de jaargetijden. In een voorstel-
ling van ongeveer 50 minuten ervaren 
de kinderen de veranderende kleuren, 
geluiden en intenties van de seizoenen 
waar ze in werkelijkheid een jaar op 
wachten. 

‘Heel Jaar Rond’ is een visueel 
schouwspel met weinig woorden, 
waarbij de kinderen op enkele momen-
ten deel nemen aan de voorstelling. 
Grote inspiratie voor de voorstelling is 
de film Spring, Summer, Fall, Winter... 
and Spring (2003) van de Koreaanse 
filmmaker Kim Ki-Duk. (“Niemand 
blijft onberoerd door de kracht van de 
seizoenen en de jaarlijkse cyclus van 
geboorte, groei en verval.”)

‘Heel Jaar Rond’ wordt in 3 fasen 
gepresenteerd. Eerst zullen de video-
opnamen van de natuur in de groep 
worden getoond, daarna zullen de kin-
deren voorwerpen (requisieten) maken 
en tenslotte zullen de voorwerpen 
in een theatrale voorstelling worden 
gebruikt.

Op deze wijze wordt de natuur in 
steeds abstractere vormentalen ge-
presenteerd: 
– De videobeelden tonen de meest 

realistische vormen, maar de tijd 
(een heel jaar) is daar al samenge-
bald tot ongeveer 20 minuten. 

– De te maken requisieten worden 
van papier gemaakt. 

–  De voorstelling zal op een meer 
symbolische wijze de voortgang 
van de seizoenen tonen. De twee 
vrouwen op het podium regelen 
deze voortgang. Ze vragen de kin-
deren daarbij te helpen. 

 Eén van de vrouwen wil graag 
aan het einde van herfst met de 
vogels meevliegen. Dat kan niet, 
want dan komt het jaar niet af en 
blijft de nieuwe lente weg.

 ‘Heel Jaar Rond’ wordt op een 
zeer zintuiglijke manier gepresen-
teerd.

1 De theatervoorstelling 
 ‘Heel Jaar Rond’

Fase 1: video

Fase 2: papier

Fase 3: kijken 
en meedoen

Medewerkenden van Groep-
Rood:
Judith de Klerk is mimespeelster en 
pedagoog. Zij maakt sinds 1999 thea-
tervoorstellingen voor kinderen. 
Met mimespeelster Suzanna Pezo 
vormde ze theatergroep 2OverRood. 
Ze creëerden de voorstellingen Het 
Vogelmeisje, Wattisdat? en In Duplo. 

Sinds 2007 is Judith de Klerk actief 
met GroepRood en creëerde in 2007 
de voorstelling Bloeiende Woestijn. 
Voor de voorstelling ‘Heel Jaar Rond’ 
heeft zij zangeres, koordirgente en 
muziekpedagoog Bregje van Goudoe-
ver uitgenodigd met haar op het po-
dium te staan.

Videomaker Ruben Gischler heeft 
gedurende een jaar opnamen gemaakt 
van de seizoenen in Nederland. Deze 
opnamen staan op DVD en worden 
toegezonden.

Het tempeltje en een deel van de 
requisieten zijn gemaakt door Gunilla 
Andersson. Een ander deel van de 
requisiten worden gemaakt door de 
kinderen. 

De kostuums zijn gemaakt door Julija 
Zmijarevic.

De regie van de voorstelling is in han-
den van Jan Langedijk.

Bregje en Judith



•  GroepRood verzendt in de weken 
voorafgaande aan de uitvoering 
van ‘Heel Jaar Rond’ het lesmate-
riaal naar de lokatie. 

Het lesmateriaal bestaat 
uit:
– informatie over de voorstelling 

‘Heel Jaar Rond’; 
– een DVD met natuuropnamen; 
– een CD met enkele liedjes;
– een instructie over de, door de 

kinderen te maken, voorwerpen;
– stuk touw;
– groene, gele, oranje en witte stic-

kers;
– aanplakbiljetten en folders.

•  GroepRood neemt in de weken 
voorafgaande aan de uitvoering 
van ‘Heel Jaar Rond’ contact op 
met de school om de technische 
voorwaarden door te spreken. 

•  De voorbereiding in de groep door 
de groepsleerkrachten/begelei-
ders:

 ‘Heel Jaar Rond’ is een theater-
voorstelling met inbreng van de 
kinderen. Daarom vraagt Groep-
Rood aan de begeleiders een 
aantal zaken voor te bereiden.

 Deze voorbereiding zal plaats vin-
den in de dagen voorafgaande aan 
de uitvoering van de voorstelling. 

De voorbereiding omvat de 
volgende activiteiten:
1 Samen met de kinderen de spe-

ciale DVD met opnamen van de 
Nederlandse seizoenen bekijken.

2 Samen met de kinderen bomen 
tekenen/schilderen en zo de ver-
anderingen tijdens de seizoenen 
vormgeven.

3 Samen met de kinderen seizoens-
voorwerpen maken van papier.

4 Kinderen maken gezamenlijk een 
ketting met veren van vloeipapier. 

5 Samen met de kinderen de liedjes 
van de CD instuderen.

6 Op de dag van de uitvoering ko-
men de spelers van ‘Heel Jaar 
Rond’ kort in de groep nog eens 
oefenen.

2 De voorbereiding door de 
groepsleiding

Ad 1: Voor ‘Heel Jaar Rond’ is een 
speciale DVD gemaakt met daarop 
opnamen van de seizoenen in Neder-
land. De beelden zijn zo gemaakt dat 
ze verwijzen naar de leefomgeving 
van de kinderen. Het bijzondere aan 
de opnamen is dat ze in 20 minuten 
tonen wat normaliter in een heel jaar 
plaatsvindt.

Voorafgaande aan de activiteiten 
vragen wij de begeleiders op de groep 
deze DVD te bekijken, zodat de kinde-
ren de opeenvolging van de seizoenen 
kunnen ontdekken. 
De begeleiders kunnen de kinderen 
sturen door over deze opeenvolging 
vragen te stellen.

Ad 2: De kinderen tekenen/schilderen 
4 bomen die elk een seizoen ver-
beelden: kale boom, boom met kleine 
groene knoppen/bloesems, volle en 
groene boom, boom met vruchten (in 
de boom en op de grond).

Het zou mooi zijn als de kinderen met 
hun lichaam ook de 4 bomen zouden 
kunnen verbeelden. Daarvoor kunnen 
groene en bruine snippers als blade-
ren worden gebruikt. Deze kunnen de 
kinderen in hun handen houden en 
laten vallen. (Dit zal deels ook tijdens 
de voorstelling gebeuren.)

Ad 3: De begeleiders van de kinderen 
verdelen de kinderen in 4 groepen. 
Elke groep kinderen vertegenwoordigt 
een seizoen: lente, zomer, herfst en 
winter. 

Ad 4:
Kinderen knippen ieder van papier 
een vogelveer van ± 12 cm. De kleur 
is naar eigen keuze. Deze veren wor-
den aan een touw van ± 80 cm lengte 
geregen. Aan beide uiteindes van het 
koord wordt daarna een lusje ge-
knoopt. De uiteindelijke lengte van het 
koord zal dan ± 60 cm bedragen.
Dit veren halskoord wordt tijdens de 
voorstelling gedragen door een van de 
speelsters.

Groep 1: lente 

Groep 2: zomer

Groep 3: herfst

Groep 4: winter 



Lente
Voor de lente maakt elk kind enkele 
bloemen van vloeipapier.
De bloemen bestaan uit twee velletjes. 
Het onderste is roze of rood, het bo-
venste is van een lichtere kleur (geel, 
beige of wit). 

Zomer
Voor de zomer maakt elk kind twee 
vlinders van geel (onder) en wit (bo-
ven) vloeipapier. Beide blaadjes wor-
den dubbelgevouwen en 1 cm daarbui-
ten weer opengevouwen (zie foto). 

De vlinders worden aan een nylon 
draad van ongeveer 50 cm lengte 
bevestigd. Dit is mogelijk door een 
gaatje te maken midden door het pa-
pier. Het draad kan aan de onderkant 
worden geplakt met plakband. 

GroepRood neemt stokjes mee.

De kinderen worden gevraagd in de klas per groep voorwerpen te maken van 
vloeipapier. Deze voorwerpen zullen tijdens de voorstelling gebruikt worden. 
GroepRood vraagt de school/instelling dit papier te leveren.

Elke groep vervaardigt de requisieten voor het eigen seizoen. Daarbij is het 
resultaat het mooiste als het papier gescheurd wordt i.p.v. geknipt. Iedere groep 
maakt een paar veren voor de ketting.

Herfst
Voor de herfst scheuren de kinderen 
bladeren van bruin vloeipapier Het 
gebruik van twee kleuren bruin (of 
de gele kleur van de vlinders) is het 
mooist. 

Het is misschien aardig om de kinde-
ren zelf vormen van blaadjes te laten 
bedenken en scheuren. Het is ook 
mooi ze een beetje te kreuken, dan 
krijgen ze iets meer volume.

Winter
Voor de winter snipperen kinderen 
vlokjes van wit vloeipapier. 
Dit is de makkelijkste opdracht. Het 
is wel zaak om de vlokjes kleiner dan 
de bladeren te maken. Ook de vlokjes 
a.u.b. enigszins kreuken.

Het menu op de DVD maakt het mogelijk een seizoen (meerdere malen) te bekijken. Tij-
dens het knutselen zouden de kinderen per seizoen nogmaals de DVD kunnen aanschou-
wen. Zo kunnen ze een verbinding maken tussen de videobeelden en de voorwerpen.

Ad 5: Per seizoen is er een lied. De kinderen leren het lied dat bij hun seizoen past. 
Laat de liedjes eerst op de cd horen en vraag aan de kinderen waar het liedje over gaat. 
Spreek daarna de ‘chinese woorden’ een keer samen met de kinderen uit. Zing de liedjes 
samen met de CD, eventueel met ondersteuning van gebarentaal.



Lente:

Duizend bloemen om ons heen
Thee chi wau chi thee chi leen
Wat een mooie kleurenpracht

Thee chi wau chi wacht.

Zomer:

Vlinders in de zomerzon
Thee chi wau chi thee chi won
Vlindertjes zo teer en zacht

Thee chi wau chi wacht.

3 Seizoensliedjes

Herfst:

Blaadjes hier en blaadjes daar
Thee chi wau chi thee chi waar

Alle blaadjes bij elkaar
Thee chi wau chi waar.

Winter:

Vlokjes vallen naar benee
Thee chi wau chi thee chi wee
Zweven overal om ons heen

Thee chi wau chi leen.



4 De dag van de voorstelling

•  Op de lokatie, drie uur 
voor aanvang van de 
voorstelling:

 GroepRood komt vroeg aan en 
begint met het sjouwen en opbou-
wen van het décor in de daarvoor 
vrijgemaakte ruimte.

 
 GroepRood neemt kleedjes mee 

als zitplaatsen voor de kinderen. 
Elk seizoen is vertegenwoordigd 
door een kleur. De kinderen ne-
men tijdens de voorstelling plaats 
op het kleedje met de kleur van 
het seizoen waar ze reqisieten 
voor hebben vervaardigd.

•  In de groep, vooraf-
gaande aan de voorstel-
ling:

 GroepRood komt op de dag van 
de voorstelling met manden langs 
in de groepen. Op deze manden 
worden de papieren requisieten 
gelegd en meegenomen naar de 
voorstelling.

 (GroepRood neemt stokjes en 
nylondraad mee voor de vlinders. 
Deze zullen in de groep aan de 
nylon draden worden bevestigd.)

 
 GroepRood oefent in de groep 

met de kinderen de liedjes en en-
kele handelingen.

Groen = lente, Geel = zomer, 

Oranje = herfst, Wit = winter

 De kinderen krijgen in de klas een 
sticker op hun borst geplakt die 
correspondeert met de kleur van 
het kleedje van hun seizoen. 

 De kinderen trekken hun schoenen 
uit en gaan op kousevoeten naar 
een ruimte bij de voorstellings-
ruimte. 

 Daar worden ze per seizoen opge-
haald door de ‘vogel’ van Groep-
Rood.  
In de voorstellingsruimte gaan de 
kinderen zitten op de betreffende 
seizoens-kleedjes en de voorstel-

ling gaat beginnen. De begeleiders 
kunnen zitten en genieten van de 
kinderen.

 
 GroepRood nodigt de kinderen uit 

het podium te betreden en brengt 
ze terug naar hun plaats. 

 
 Uitgangspunt is dat de spelers de 

kinderen op de speelvloer bege-
leiden. Van te voren is overleg of 
assistentie van begeleiders nodig 
is. 

•  Aanvang van de voorstelling:



Lente:
De kinderen leggen de bloemen 

rondom op de onderste trede 
van het tempeltje.

De kinderen voeren in seizoensgroepen de volgende handelingen uit. Ze zullen 
daarbij door de speelsters worden begeleid:

Zomer:
Kinderen lopen in optocht door de 
ruimte, ieder met twee vliegende 
vlinders. Deze worden door de spelers 
aan het tempeltje bevestigd.

Herfst:
Kinderen worden in de ruimte 
geplaatst door de speelsters, 
strekken hun armen, alsof ze 
een boom zijn met takken. 
Ze laten geleidelijk de blaadjes 
vallen.

Aan het einde van de voorstelling worden de kinderen uitgenodigd om in een 
kring om het décor te staan en afscheid van de voorstelling te nemen. Daarna 
kunnen ze de voorstellingsruimte verlaten.

Winter:
Kinderen stellen zich op de treden van 
het decor op en laten de vlokjes vallen 

op de speelster.



•  Voorbereiding:
–  Lokatie heeft de beschikking over 

lege ruimte van minimaal 9 m x 7 
m x 3 m hoog (inclusief publieks-
ruimte).

–  De voorstelling is geschikt voor 
maximaal 60 kinderen in de emo-
tionele leeftijd van 2 tot 7 jaar.

–  Contract wordt afgesloten met 
GroepRood of via impressariaat 
Bureau Vanaf 2.

– Telefonisch overleg tussen ver-
tegenwoordiger van de lokatie 
en GroepRood over de voorstel-
lingsruimte en organisatie van de 
voorstellingsdag. 

–  Vertegenwoordiger van de lokatie 
stelt uit de organisatie een loka-
tiemedewerker aan ter assistentie 
van GroepRood tijdens de dag van 
de voorstelling.

–  Affiches, folders en lesmateriaal 
worden verstuurd door  
Bureau Vanaf 2 of GroepRood.

•  Dag van de uitvoering 
van ‘Heel Jaar Rond’:

 GroepRood is gast op de lokatie 
en is niet verantwoordelijk voor 
het leegruimen en herinrichten 
van de voorstellingsruimte.

 Voorbereiding speelplek:
– Ruimte, inclusief wanden, moet 

leeg en prikkelvrij gemaakt worden.

– Beneden 3 meter hoogte geen 
staande of hangende voorwerpen, 
(inclusief lampen!)

 Speelvlak: 
 minimaal 9 m x 7 m en 3 m hoog 

(inclusief publieksruimte).
 
 Publieksopstelling: 
 Kinderen nemen plaats op kleed-

jes, mee te nemen door Groep-
Rood.

Technische voorwaarden
‘Heel Jaar Rond’ op lokatie

Contactpersoon GroepRood: Judith de Klerk 06 - 20 60 10 83

• Aankomst GroepRood:
– GroepRood arriveert 3 uur voor 

aanvang van de voorstelling, met 
twee personen.

– Assistentie van 1 lokatiemede-
werker bij uitladen van decor en 
requisieten uit personenauto.

 Décor: 
 4 boomstammen, 4 praktikabels, 

8 verhogingen, 4 x 4 paar latten, 
4 vloerdelen, 4 paalhouders,  
achterdoek zelfstandig staand, 
requisieten, max. 60 zitkleedjes.

• Aanvang voorstelling 
(duur 50 minuten)

1 In overleg met GroepRood geeft 
lokatiemedewerker een teken aan 
groepsleiders/kinderen dat de 
uitvoering gaat beginnen.

2 Kinderen verzamelen in de eigen 
groep of in een ruimte buiten de 
voorstellingsruimte. 

3 De spelers halen de kinderen op 
en nemen ze mee naar de speel-
ruimte.

4 De kinderen nemen plaats op de 
kleedjes en kijken naar de voor-
stelling.

5 De kinderen worden per seizoen 
uitgenodigd het podium te betre-
den. 

• Afloop voorstelling:
– Afbreken decor plus inladen: duur 

45 minuten.

– Assistentie van 1 locatiemedewer-
ker benodigd.



naam ..............................

Colofon:

TEKSTEN: 
Jan Langedijk

ONTWERP: 
Corien Bos (bosenco@xs4all.nl)

LIEDJES: 
Bregje van Goudoever

DVD: 
Ruben Gischler
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