
  
LET’S PRESENT  TEAMTRAINING TOTAALTHEATER

LEVEL 1.1

©TESSA KORTENBACH
PRAKTIJK VOOR DANS, STEM EN SPEL 

 
 
 
 



Teamtraining Totaaltheater level 1.1

Algemeen
Dans, beweging, spel, toneel, zang en stemwerk kun je gebruiken als dagelijkse aan-
vulling, stimulatie, ontspanning en ondersteuning op de gegeven lesstof. Door kunst 
en cultuur krijgen kinderen sneller inzicht in wie ze zijn en welke rol ze spelen in 
de omgeving waarin ze leven. Het draagt bij aan het vormgeven van een creatief 
leerproces. 
Het probleem dat ik vaak hoor is dat leerkrachten denken dat ze zelf goed moeten 
zingen, dansen of toneelspelen. Ze komen zichzelf en hun eigen angst tegen. Pro-
beer te denken ‘buiten de kaders’ en verplaats je in de rol van een coach (laat de 
inspiratie uit het kind komen en stimuleer het kind, wees dus de katalysator). Vanuit 
dit kader zul je als leerkracht zelf ook voortdurend getraind worden in je eigen per-
soonlijke meesterschap.
Leer los te komen van het beoordelen van jezelf. Theater is open en vrij. Het is een 
uiting van emoties en ervaringen. Een oordeel kan je blokkeren. 

Inzetten oefeningen
De oefeningen kunnen als energizer, warming up of ontspanning worden aangebo-
den. Ze passen gedurende de dag op elk willekeurig moment. 
Deze oefeningen zijn erop gericht om de kinderen ‘zonder druk’ in contact te laten 
komen met dans, beweging, stemgebruik en theater/spel. Deze positieve benade-
ring zal bijdragen aan het zelfvertrouwen en het welzijn van het kind. Tevens bevor-
dert het de expressie en flexibiliteit van kinderen. Ze maken kennis met de kracht 
van non verbale communicatie en zullen samenwerken. 

Totaaltheater volgens de werkwijze van de praktijk voor dans, stem en spel 
Werk vanuit de positieve kracht. Werk met dat wat er is! Observeer en benoem wat 
indruk maakt, wat raakt of mooi is.
Dat wat aandacht krijgt, groeit. 
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DANSEN! 

Doel
Bewegingsvrijheid ervaren, dansplezier ervaren, observeren-volgen, samen in korte 
tijd iets creëren. Muzikale ontwikkeling. Deze opdracht draagt veel bij aan doen 
zonder te denken. Gewoon maar inspelen op het moment en daar plezier in kunnen 
ervaren. 

Opdracht
Een dans leren in 1 minuut. Ik gebruik deze dans bij alle klassen. In elk type onder-
wijs! 

Onderbouw
Dans en laat volgen, spreek mee. Lekker dansen en vooral de nadruk leggen op 
groot, vrij bewegen en precies nadoen. 

Middenbouw
Dans en laat presenteren. Kijk naar mooie indrukwekkende presentaties, bespreek 
deze en werk samen aan een tof eindresultaat.

Bovenbouw
Dans en zing tegelijk. Eventueel in de muzikale stukken kunnen er vrije improvisa-
ties worden toegevoegd. Denk hierbij aan breakdance, radslagen, fortnite bewegin-
gen. Maak er eventueel ook nog een clip van. 

Muziek
Blue suede shoes - Elvis Presley
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Baas boven baas

Doel
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met theater. Ook zullen ze door deze 
oefening moeten samenwerken, observeren en leren anticiperen. Deze oefening 
draagt veel bij aan het ontdekken van lichaam en lichaamstaal en ook gebruiken 
van je eigen lichaam, durven groot te zijn zal voelbaar worden. Nog verder ingaan 
op emotie is deze oefening een hele goede basis voor uiten van en spreken over 
emoties. 

Onderbouw
Stop dans. Iedereen danst wanneer ze muziek horen en staan stil wanneer de mu-
ziek stopt. Geef steeds weer een nieuwe opdracht in de stop ‘wanneer de muziek 
aangaat dan beweeg je verdrietig’ de volgende keer ‘super verdrietig’.

Middenbouw
De hele groep zit aan de kant, 3 naast elkaar op de speelvloer (3 stoelen naast el-
kaar). Om de beurt mogen ze gaan zitten op een stoel. De emotie/houding/
beweging moet steeds groter worden. 

Bovenbouw
De hele groep staat in een kring, we gaan de kring rond. We bewegen en spreken 
steeds iets groter bijvoorbeeld: 
• Pas op! 
• Wauw
• Oh nee 
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Dans mij maar na

Doel
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met Dans. Ook wordt er een aan-
spraak gemaakt op hun durf, improvisatietalent en muzikaliteit. Observeren en re-
ageren zijn belangrijke doelstellingen van deze oefeningen. Tevens zal hier muziek 
en beweging bij elkaar komen. Luister naar de muziek en welke beweging komt er 
in je op? 

Onderbouw 
In de kring, iets tastbaars doorgeven bijvoorbeeld een doosje, als jij het doosje hebt 
dan ben jij de leider! Het doorgeven van een doosje of een steen wordt voor kleu-
ters tastbaar en duidelijk, dit geeft zelfs een bepaalde veiligheid. 

Middenbouw
Je wordt aangewezen en dan verzin je iets, de groep volgt jou. 

Bovenbouw
De hele kring beweegt gelijk maar we spreken niet af wie de leider is. Als jij de leider 
wilt worden moet je zo groot bewegen dat iedereen je nadoet. (Geluid maken wil 
ook helpen… maar laat ze daar zelf achter komen.)

Muziektip
Happy - Pharell Williams 
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Liedjesmix

Doel
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met zang- en stemgebruik. Ook 
wordt er een aanspraak gemaakt op hun muzikaliteit en luistervaardigheden. Deze 
oefeningen dragen veel bij aan het spelen met de stem. Nog verder ingaan op emo-
tie is deze oefening een hele goede basis voor jezelf laten horen, plezier beleven 
aan het gebruiken van je stem. Middenbouw/bovenbouw - zonder dat je er teveel 
nadruk op legt zingen de kinderen allemaal solo! 

Onderbouw
Vader Jacob, poesje mauw, hondje waf en/of natuurlijk de liedjes die jullie nu al 
zingen in de klas: zingen hard, zacht, rond, blij, boos, bang, deftig, spannend, stoer.

Middenbouw
Vader Jacob, poesje mauw, hondje waf: iedereen krijgt een briefje met daarop 1 
van de liedjes. Loop al zingend rond en zoek de kinderen die hetzelfde liedje zingen.

Bovenbouw
Neem een bekend liedje en knip deze in stukjes (couplet of refrein: ongeveer 9 stuk-
ken, dus 9 kinderen). Geef elk kind een stukje van het liedje. De kinderen lopen rond 
door de ruimte en zingen steeds het stukje van het liedje wat op hun blaadje staat. 
Vind nu 2 dirigenten die gaan luisteren en de taak krijgen om de kinderen op de 
goede volgorde te zetten... nog 1 keer om de beurt zingen... klopt het liedje? 
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Een theateroefening met flexibel avontuur 

Algemeen
Deze theateroefening is hartstikke leuk om te doen voor de midden- en boven-
bouw! Voor de onderbouw staat ook een leuke tip omschreven. Deze oefening is 
een onderdeel uit de leerlijn Let’s Present. 

Doel
Inspelen en samenwerken, observeren en volgen/nadoen. 
De kinderen leren tijdens deze oefening hun lichaam in te zetten en hun bewegin-
gen zorgvuldig te kiezen. Lichaamsbeheersing is een groot doel van deze oefening. 
Tevens komen ze spelenderwijs in contact met divers lichaamsgebruik en lichaams-
taal. Zo wordt iedereen eigenlijk uitgedaagd om hun lichaam op andere manieren 
te bewegen.

Ook binnen de sociale en persoonlijke ontwikkeling zie je hier gave momenten ont-
staan. Kinderen helpen elkaar, houden elkaar in de gaten. Door het belevingsver-
haal zijn ze zeer geconcentreerd, super werkt dit! Ik heb kinderen gezien die tij-
dens deze oefening hun onzekerheid ‘vergeten’ en helemaal opgaan in de beweging 
en samenwerking. Durven, fouten mogen maken en fysieke risico’s nemen vind ik 
heel belangrijk, dit zal in deze oefening dus veel aandacht mogen krijgen. Stimuleer 
vooral het nemen van risico’s. Want heel belangrijk om mee te geven voor de rest 
van je leven: Als je aarzelt, groeit je angst; Als je waagt, groeit je moed!

Verhaal
Een theateroefening met een flexibel avontuur. 
Jullie zitten tijdens een geweldig schoolreisje opgesloten in een museum. Waarom 
hebben jullie je dan ook voor de grap verstopt? De security is weg, deuren zitten 
op slot... behalve 1 deur aan de overkant van de zaal. Jullie willen natuurlijk zonder 
problemen deze museumzaal verlaten. Er is maar 1 probleem: door de hele zaal 
zitten verborgen laserstralen (alarm). Deze laserstralen kan alleen de voorste van de 
groep zien… oei het is erg lastig, je moet er onderdoor, overheen, kruipen, koprol, 
radslag... let goed op de voorste, jullie leider! Kunnen jullie de zaal verlaten zonder 
dat het alarm afgaat? De muziek gaat aan en succes!

Opdracht
Verdeel de klas in groepjes van ongeveer 5. Om de beurt zullen ze de opdracht uit-
voeren. Er zitten dus steeds kinderen aan de kant te observeren. Deze groep kun je 
de taak geven van ‘alarm zijn’ (een geluid maken als iemand de laserstraal aanraakt) 
maar ik zou er zelf voor kiezen om dit, zeker in het begin, niet te doen. Juist de ruim-
te geven voor ‘fouten maken’ zal de groep verder brengen in beweging. Ze zullen 
meer durven uit te proberen en risico’s te nemen.
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Onderbouw
Voor de onderbouw gebruik je dezelfde muziek maar bewegen wij ons heel zachtjes 
door ons eigen huis. 

Verhaal
We moeten heel zachtjes doen want onze poes slaapt en mag niet wakker worden. 
Aan de overkant van de kamer staat de snoeppot waar wij een snoepje uit mogen 
pakken. We lopen door het huis en ontdekken dat papa is gaan schilderen. Alle 
meubels staan in het midden van de kamer. We moeten over de bank springen, 
onder de tafel door, kruipen over het vloerkleed, zig zaggen langs de boekenkasten. 

Opdracht
Juf loopt voorop, verteld het verhaal en alle kinderen lopen er in een langer rij ach-
teraan. 

Muziek
James Blond (Jan Garritsen voor de leerlijn Let’s Present) 

Tip 
Tip voor het maken van een leuke clip. Maak met de hele school (of met je klas) een 
lipdub, 
1. geef iedereen stukje tekst, 
2. geef iedereen een plek in school (wel allemaal op volgorde achter elkaar) 
3. verzin materiaal waar ze iets mee kunnen (bezems/ koffiekopje/koffer/slingers  
 enzovoort) 
4. en loop met de camera door de school. 

Opdracht
Jij loopt rond langs alle kinderen/groepen en filmt terwijl iedereen zijn stukje tekst 
playbackt en vrolijk beweegt. 

Muziek tips
Can’t stop the feeling of The best day of my life of Leef van big Brother of bijvoor-
beeld Thema in kerststijl.

06 11 41 94 26 | info@tessakortenbach.nl

8



Bonus oefening uit de totaaltheater training level 1.2 

Spanning en sensatie in de klas door bewegingstheater (midden en bovenbouw) 

Algemeen
De oefening die ik hier uitleg doe ik veel met groepen (niet alleen op scholen maar 
ook met theater- en musicalklassen). Wat een plezier levert dat op! Stralende en 
enthousiaste kinderen. Ik merk dat deze oefening kinderen heel snel bij elkaar 
brengt. Ze worden door deze oefening gedwongen om op een andere manier met 
elkaar te communiceren. (Via de non verbale weg, lichaamstaal) Dit levert zoveel 
mooie momenten op. Deze momenten zie je terug in het spel maar ook in de sociale 
vaardigheden van de kinderen.

Doel
Luisteren naar de muziek, muzikale ontwikkeling, inleving, samenwerken, inspe-
len op elkaar, non verbaal communiceren, werken met lichaamstaal. Improviseren,  
creëren. 

Muziek
Ontwikkeld voor de totaaltheater methode Let’s Present. Gecomponeerd door 
Jan Garritsen.
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Stap 1
Laat de groep het muziekstuk horen. Dit stuk bevat 3 stijlen muziek. Het start met 
een avontuur, dan hoor je dat er zich een probleem voordoet, luister goed want ook 
hoor je heel duidelijk na 1 minuut de oplossing.

Stap 2
De klas gaat in groepjes werken en trekken (per groepje) een avontuurlijk verhaal 
uit een hoge hoed (schrijf hiervoor een aantal AVONTUREN op diverse briefjes, laat 
elke groep een avontuur pakken). Voorbeelden van avonturen:
• Vliegen op een tapijt
• Wandelen door een donker bos
• Rijden in een auto zonder rijbewijs
• Varen op de oceaan vol haaien
• Zitten op een kameel
• Rijden op jullie paard door het wilde westen

Stap 3
Hierna trekt ieder groepje een PROBLEEM uit de ”hoge hoed” (schrijf hiervoor een 
aantal problemen op diverse briefjes, laat elke groep een probleem pakken).
(Het leuke is dat het helemaal niets met elkaar te maken hoeft te hebben, dit zorgt 
voor hele grappige scenes)
• zit vast met de schoenen in drijfzand
• jullie kunnen ineens niet meer praten
• jullie worden steeds gebeld
• de brug staat ineens heel lang open
 
Stap 4
Laat de groepjes hun avontuur en hun probleem (kort en zachtjes) lezen en laat ze 
samen een oplossing bedenken (Deze oplossing kan heel simpel zijn, dus laat ze niet 
te lang overleggen).

Stap 5
Zet de muziek aan en laat de leerlingen om de beurt hun theaterstuk oefenen en 
later presenteren (Zonder spreken, alleen lichaamstaal en eventuele geluiden). Let 
op… de muziek is maar 1 minuut… maar als je speelt lijkt het heel lang te duren. 
Speel rustig, langzaam en groot! Neem de tijd. 

Stap 6
De andere groepen moeten raden wat het avontuur was, het probleem was en uit-
eindelijk de oplossing.

Tip
Stimuleer de groepjes om zoveel mogelijk groot en overtuigend te spelen. Geef 
complimenten daar waar je iets opvallend moois zag.
Deze oefening kun je wel 100 keer doen, met steeds weer nieuwe problemen of 
nieuwe avonturen. Hoe gekker hoe grappiger.
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Tessa Kortenbach is een enthousiaste en gedreven contactclown, dans-, 
stem- en speltherapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in de combinatie 
van dans, stem en theater. 

Naast het werken in haar eigen therapiepraktijk geeft ze workshops, 
coachingsessies en masterclasses in het basisonderwijs en aan zangers, 
leerkrachten, theatermakers, dansers en sprekers. 

In opdracht van verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse 
Reisopera en ArtEZ hogeschool voor de kunsten ontwikkelt ze diverse 
lesmethodes, lesmodules, lesdagen en voorstellingen gericht op de 
combinatie van dans, stem en theater. 

Naast therapeutisch en docerend werk zingt ze in de zorg. Ze schrijft en 
speelt muzikale kindervoorstellingen en reist door Nederland en Duits-
land als zangeres bij de zingende obers.
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