Beverbadges

Fleur Kleur

Het favoriete activiteitengebied van Fleur is Expressie en daar is ze
dan ook veel mee bezig. Ze leert de bevers verkleden, dansen,
zingen en een voorstelling geven voor ouders, broertjes en zusjes.
Fleur doet dit zelf het liefst bij een kampvuur. Doen de bevers
gezellig mee?
Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze badge in 3 à 4 weken
kunt invullen. Er zijn namelijk geen vaste eisen voor de badge. Je
mag als leidinggevende zelf activiteiten verzinnen of aanpassen die
bij Fleur Kleur passen. Veel plezier!

‘Waarom kijk je zo droevig?’ vroeg ik aan Fleur. ‘Ik zou zo graag eens een echte grote
toneelvoorstelling houden met een mooi verhaal, nieuwe verkleedkleren, swingende liedjes en een
groot decor’ zei Fleur. ‘Nou, dan doen we dat toch? Je hebt dit al vaker gedaan.’ ‘Ja, maar ik wil het nu
zo groot dat iedereen een rol heeft. Wie moet er komen kijken als we allemaal op het toneel staan?’ ‘Ik
weet het wel,’ zei ik. ‘We vragen of alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s en oma’s van de bevers
komen kijken. Als er voor elke bever een rol is, dan komen ze vast!’ ‘Wat een goed idee Stuiter, dat
gaan we doen!’

Week 1 – Warming-up!
¾ Lees bovenstaand verhaaltje voor aan de bevers. Vraag of ze Fleur willen helpen met een
groot toneelstuk. Dat willen ze vast wel. Eerst moet er gekeken worden of iedereen wel een
beetje kan toneelspelen.
¾ Speel een emotiespel, kies hiervoor bijvoorbeeld het Deurbelspel. Deze activiteit vind je op de
activiteitenbank: http://activiteitenbank.scouting.nl.
¾ In je rol blijven. Speel het spel Laat me niet lachen! Deze activiteit vind je op de
activiteitenbank: http://activiteitenbank.scouting.nl.
¾ Tijdens een toneelstuk moet je hard kunnen praten en zingen. Maar kunnen de bevers dat al?
Zing, om de stembanden te trainen, het lied Overal waar we heen gaan (zie Bevergids
bladzijde 79).
¾ Zoek of schrijf van te voren een verhaal dat uitgevoerd kan worden als toneelstuk en lees dit
voor. Het is heel leuk om een simpel voorleesboek te nemen. Als leiding lees je dit verhaal
voor en de kinderen doen wat jij voorleest. Let op dat er in het verhaal net zoveel figuren zitten
als er bevers zijn, zodat iedereen een rol heeft.
¾ Uitnodigingen maken. Laat de bevers uitnodigingen knutselen of inkleuren waarmee ze hun
ouders uitnodigen voor de voorstelling.
Week 2 – Repeteren
¾ Toneelspelen is enorm vermoeiend en je moet een goede conditie hebben om een uur op het
toneel te staan. Fleur doet wat rek en strek oefeningen, rent een rondje om het gebouw om
alle spieren los te krijgen. Ze zingt en beweegt op Hoofd schouders knie en teen. Laat de
bevers goed loskomen voor de nieuwe toneeldag!
¾ Maak het decor en bedenk welke kleren de bevers gaan dragen tijdens de voorstelling.
Hebben ze zelf al hele mooie ideeën?
¾ Oefen het toneelstuk voor de eerste keer.
Week 3 – Generale repetitie
¾ We worden al een klein beetje nerveus voor volgende week maar gelukkig weet Fleur daar
iets op. Ze heeft Noa uitgenodigd voor een korte yogales, maar als Noa niet kan komen, kan
Fleur het natuurlijk ook zelf doen.
¾ Fleur laat zien dat je met andere kleding aan, een masker of schmink op je gezicht jezelf kunt
veranderen in een ander figuur. Laat de bevers hun verkleedkleren al meenemen en zich
vermommen tot hun personage. Achter een masker of met schmink kan je jezelf helemaal
omtoveren tot iemand anders. Willen de bevers ook geschminkt worden?
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¾ Ga vervolgens voor de generale repetitie. In kleding en met schmink!
Week 4 – Uitvoering
¾ Het is tijd voor de uitvoering. Bas Bos is ook aanwezig en zorgt ervoor dat er een gezellig
vuurtje brandt in de kampvuurkuil. Moet het stuk nog een keer geoefend worden of niet?
Staan de stoelen klaar? En staat er iemand bij de ingang klaar om de kaartjes te controleren?
Vergeet niet de toeschouwers naar hun plek te wijzen.
¾ Laat de ouders kijken naar het toneelstuk. Het is erg leuk als na afloop Fleur zelf de badges
komt uitdelen. Daarna is het feest met een hapje en drankje voor de acteurs en de
toeschouwers. De ouders, broers en zussen kunnen samen met de acteurs op de foto en
kunnen misschien wel handtekeningen verzamelen in een speciaal
beverhandtekeningenboekje dat je vooraf hebt gemaakt.
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