Voorstelling
“Jager Jan”
Spannende voorstelling?
Het uitgangspunt voor deze voorstelling was het Kinderboekenweekthema 2017: ‘Gruwelijk Eng’. Een thema dat
veel ouders niet prettig vonden of zelfs afkeurden. Daarom een korte toelichting op de inhoud en de opbouw van
de voorstelling.
Jager Jan is een ‘spannende’ voorstelling. Er gebeuren eigenlijk geen enge dingen, maar de sfeer en de muziek
zorgen ervoor dat het spannend is. Uiteraard houd ik hierbij rekening met de leeftijd van de kinderen. De
voorstelling heeft een variabel middengedeelte. Dit deel wordt enger voor de bovenbouw en juist niet eng voor de
onderbouw.

Verhalen en Fantasie
Ik heb gekozen voor de wereld van sprookjes en legenden. Ten eerste omdat ik vind dat kinderen hier van moeten
horen. Veel verschijnselen die ze nu tegenkomen (zoals monsters, spoken, vampiers, etc.) bestaan al heel lang.
Belangrijk vind ik het dat ze begrijpen dat al deze enge dingen ooit eens door iemand zijn bedacht. Daar gaat de
voorstelling over: het verschil tussen de gewone wereld en die van de fantasie.
In de wereld van fantasie is alles mogelijk. En omdat het niet echt is, is het ook niet gevaarlijk of echt eng. Kinderen
moeten leren wat het verschil is tussen verhalen (in beeld, boeken of tekst) en de werkelijkheid.
Tegelijkertijd merken ze dat je met bekende verhalen en een beetje fantasie weer een nieuw verhaal kunt maken.
In je fantasie is alles mogelijk. Je kunt zelfs je eigen monsters maken! Daar ben je toch niet meer bang voor?

Opbouw van de Voorstelling
De voorstelling bestaat uit 3 stukken:
1) Introductie en verhalen uit de wereld van Jager Jan (mix van diverse sprookjes/legenden).
2) Een oplossing voor kinderen die eng dromen of een monster onder hun bed hebben:
Het ‘monster-onder-het-bed-koffertje’.
3) De finale waarbij fantasie en werkelijkheid door elkaar gaan lopen en er een twist is: Niets is wat het lijkt.
Het ‘monster-onder-het-bed-koffertje’ is een belangrijke overgang van fantasie naar werkelijkheid. Want ook al
weten we dat monsters niet bestaan, we kunnen er wél bang voor zijn.
Daarom geef ik kinderen een praktische oplossing die ze echt kunnen gebruiken. Het gebruik van de koffer kan
zekerheid geven. Waardoor het monster niet meer komt. En als het komt…dan wordt het gevangen in de koffer.
Die vervolgens door een ouder/verzorger de volgende dag naar buiten wordt gebracht. Het monster kan nu nooit
meer terugkomen! En door het samen met een volwassene te doen geeft het meteen een gesprekspunt!
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