
     D e  s p r o o k j e s w e v e r i j  

De Sprookjesweverij is een nieuw theatergezelschap voor kinderen uit Antwerpen. We 

bewerken en moderniseren sprookjes en verhalen uit de mondelinge traditie, en ge-

bruiken ze als klei voor dynamische theatervoorstellingen. Niet op een oubollige ma-

nier, maar duidelijk en radicaal van vandaag. 

De Sprookjesweverij bestaat uit theatermakers Yamina Takkatz en Han Stubbe, met 

telkens een keur aan gastspelers en muzikanten. Na onze eersteling, ‘Lounja en de Tse-

riel’, gaan we in oktober 2016 met onze tweede voorstelling in première: ‘Prins Habbat 

en het lichtkasteel’ (7+). Het wordt opnieuw muziektheater gebaseerd op de mondelin-

ge verteltraditie van de Berbers. De premiere vindt plaats op het MAF-festival in de 

Arenberg, en later op het jaar volgt een reeks (school)voorstellingen. 

Daarnaast verzorgen we workshops voor scholen en verenigingen, met als rode draad 

de mondelinge traditie en het vertellen. Wil je graag zo’n interactieve en creatieve 

workshop in je klas organiseren - al dan niet in combinatie met een theaterbezoek -  

lees dan deze brochure voor meer informatie. 

Voor meer info over de sprookjesweverij en onze voorstellingen, bezoek alvast onze 

website. 

http://www.desprookjesweverij.be


      W o r k s h o p s  

De workshops van de Sprookjesweverij zetten leerlingen op een creatieve manier aan de 

slag met de mondelinge verteltraditie.  

Op de eerste dag nodigen we een amateur-verteller uit in de klas. Vervolgens maken 

we een originele stop-motion film met de tekeningen van de kinderen, gebaseerd op het 

leven van de verteller en zijn verhaal of sprookje. Ouderen en jongeren vinden elkaar in 

een uniek ontmoetings- en maakproces.  

We begeleiden het proces van A tot Z en garanderen een prachtig en professioneel resul-

taat. De filmpjes worden natuurlijk getoond in de klas, maar daarnaast proberen we steeds 

een feestelijk moment te organiseren waarop kinderen, ouders en vertellers samen naar de 

resultaten komen kijken. Ook op onze website zijn de filmpjes permanent te bewonderen.  

Klik hier om de pagina te bekijken met de filmpjes uit Antwerpen en Turnhout, ism cc de 

Warande, bibliotheek Permeke en verschillende basisscholen. 

Het maaktraject van de workshops beslaat een hele week. De eerste middag en de laatste 

dag komt Yamina naar de klas, en daartussenin maken de kinderen de tekeningen, onder 

http://www.desprookjesweverij.be/#!workshops/c1tfk


begeleiding van de leerkracht of thuis. We zorgen steeds voor een overzichtelijk werkplan, 

met duidelijke instructies. Voor praktische info, zie verder. 

We dienen bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een projectsubsidie in voor een 

reeks workshops in 2016/17. Indien je interesse hebt om de workshop in je school te orga-

niseren laat dan zeker iets weten, dan nemen we je mee in het aanvraagdossier. De laatste 

datum om je aanvraag bij ons in te dienen is 14 mei 2016. 

 

w o r k s h o p s  p r a k t i s c h

 Eerste dag (max 1u30)

Yamina komt naar de klas en stelt de verteller voor aan de kinde-
ren. De kinderen mogen vragen stellen aan de verteller over zijn 

leven. Er zijn een aantal standaardvragen (hoe oud ben je, van-
waar kom je, wie heeft je het verhaal verteld, etc) en de kinderen 

worden  ook  aangemoedigd  om als  echte  journalisten  vragen  te 
stellen. Vervolgens vertelt de verteller zijn verhaal of sprookje.



Intussen

De kinderen maken de tekeningen die nodig zijn voor de stop-mo-
tion film. Er zijn drie soorten tekeningen: achtergronden (con-

creet en abstract), personages en dieren, tekstballonnen. We be-
zorgen steeds een gedetailleerde lijst van wat er nodig is. De leer-

kracht verdeeld de tekenopdrachten onder de kinderen. Er zijn 
per kind ongeveer twee grotere tekeningen en twee of drie kleine-

re.

Tweede dag 

Yamina komt naar de klas om samen met de leerlingen de ‘rus-
hes’ van de animatiefilm te maken. De film bestaat uit twee delen. 

In het eerste deel wordt de verteller voorgesteld, aan de hand van 
de vragen van de kinderen. De kinderen spreken zelf de tekst in. 

We verdelen de tekst zodat elk kind 1 zinnetje mag inspreken in 
de  microfoon.  Voor het  beeldmateriaal  zorgen  wij  (uitgeknipte 

foto’s etc).

Het tweede en langste deel van de film is het verhaal van de verteller. Hiervoor gebruiken we de teke-

ningen van de kinderen. We volgen een echt draaiboek. Alle kinderen werken mee met de ani-

matie en de opname.

Nadien

De montage van de rushes en de geluidsmixage gebeuren achteraf 

in onze studio. Na een weekje of twee komen we terug naar de 
klas en vertonen we een eerste keer het resultaat. De kinderen zijn 

apetrots en geloven hun ogen niet! Indien mogelijk organiseren 
we een feestelijk toonmoment in de bib, cultureel centrum of op 

school.



de vertellers

We zijn vanzelfsprekend steeds op zoek naar amateur-vertellers, van diverse leeftijd en origine. Daar-
voor leggen we contacten met socio-culturele organisaties, meestal via partners die mee in het project 

stappen (bv bib Permeke, cc de Warande en in 2016 GC de Vaartkapoen in Molenbeek).

Als er ouders, familie of vrienden als amateur-verteller willen meewerken aan je workshop, is dat na-
tuurlijk ook mogelijk.

quote

‘De animatiefilm bekijken die we als team hebben gecreëerd versterkt het groepsgevoel en maakt ons trots 

op ons kunnen. 

Dank je wel Yamina, dat we je mochten leren kennen, samenwerken en de vreugde van het creëeren 

mochten delen.’

De leerlingen van juf Ann en Marina, VIBO de Kring Turnhout.


