LESBRIEF

Op avontuur

muk droomt weer over stippen, net als vannacht
Zwart ronde stippen op z’n vacht

Morgen gaat hij zelf, op zoek naar stipje elf
Of die er gaat komen?

Eerst lekker verder dromen
***
In de voorstelling gaat Muk op zoek naar nieuwe stippen voor op zijn vacht.
Hij komt terecht bij mevrouw de koe in de wei, en in de dierentuin. Om deze
locaties in de voorstelling te visualiseren, maken de acteurs gebruik van een
zogenaamde greenscreen-set. Door kleine objecten te laten bewegen voor
een groen scherm en dit te filmen, kan dit ‘greenscreen’ elke denkbare
achtergrond krijgen, waardoor Muk zich op vele verschillende plekken kan
bewegen en veel verschillende avonturen kan beleven.
In deze lesbrief staat beschreven hoe u met uw klas een eigen Muk avontuur
kunt maken, met behulp van de door ons opgestuurde mini greenscreenset. Op deze manier leert u de kinderen voorafgaand aan de voorstelling
alvast kennismaken met de techniek van greenscreen en met Muk.
Benieuwd? Lees dan vooral door!

MAAK JE EIGEN MUK AVONTUUR
Duur: 60 min

BENODIGDHEDEN
-

Greenscreen-set
Uitknipvel MUK (zie bijlage)
Apparaat om te filmen (camera/ipad/telefoon)
Evt. knutselmateriaal voor extra objecten

UITLEG
1. Zet de greenscreen opstelling klaar, vouw de set uit en zorg voor een
apparaat om het geheel mee te kunnen filmen.

*Plaats de set op een grote tafel of bureau zet een filmapparaat in de houder

2. Zet de kinderen in groepjes van 5 bij elkaar en laat ze een eigen MUKavontuur verzinnen. Ga daarbij uit van de drie onderstaande vragen:
• Wie komt Muk tegen?
• Wat gebeurt er?
• Hoe loopt het af?
3. Laat de verschillende groepjes de bijgeleverde dieren uitknippen die ze
nodig hebben voor hun eigen avontuur en kleur deze naar eigen smaak
in. Als de benodigde dieren niet op het bijgeleverde vel aanwezig zijn,
knutsel deze dan zelf. Houd er bij zowel het inkleuren van de bestaande
dieren als bij het zelf knutselen rekening mee dat de kleur GROEN niet
gebruikt kan worden, deze zal immers wegvallen in de achtergrond van
de greenscreenset.
4. Roep de groepjes 1 voor 1 naar de greenscreen-set en film de avonturen.
Belangrijk om te weten hierbij is nogmaals; alles met de kleur groen zal
wegvallen in de achtergrond. Vermijd deze kleur dus.
5. Mail deze avonturen naar info@degrotehaay.nl en wij zorgen voor de
gewenste achtergrond en voegen muziek toe.
6. Kom naar de voorstelling en bekijk de eigen Muk avonturen van uw klas
na de voorstelling op ons grote LED-scherm.

HET RESULTAAT
Het leuke van deze opdracht, is dat u de filmpjes van de verschillende
groepjes naar ons mag opsturen. Wij zullen deze bekijken en voorzien van
een passende achtergrond en muziek, om de avonturen nog completer te
maken. Komt u met de klas naar onze voorstelling? Dan zullen we na de
voorstelling al jullie eigen MUK avonturen in complete vorm laten zien op
ons grote LED-scherm.

* Op deze foto is de greenscreen techniek goed te zien. De kleine kast is de
greenscreenset, waar de acteurs allerlei objecten voor laten bewegen. Het grote
LED-scherm op de achtergrond laat het resultaat zien; alles met de kleur groen
valt weg en verandert in een andere achtergrond waardoor er een andere wereld
kan worden gecreëerd. U kunt ditzelfde effect bereiken met de eigen MUK
avonturen in uw klas. Film in de klas, stuur het naar ons op en wij zullen het
resultaat inclusief nieuwe achtergrond laten zien op ons grote scherm.
* Op de foto is goed te zien dat de objecten die de acteurs laten bewegen nergens
de kleur groen bevatten. De raket is rood met wit, het botje is wit en we zien een
wit wolkje met een kleine Muk er op. Omdat de kleur groen niet gebruikt is, zijn de
objecten op het grote LED-scherm perfect in de nieuwe achtergrond (van blauw
met geel) te zien. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat de stokjes waaraan het
wolkje, de raket en het botje zitten, juist wél groen zijn. Op die manier kunnen de
stokjes prima in beeld gehouden worden, en door hun kleur vallen ze in het
uiteindelijke resultaat (het LED-scherm) weg en lijkt Muk zonder stokje op de wolk
door de ruimte te zweven.

KERNDOELEN & INHOUDSLIJNEN
Tijdens het opstellen van deze lesbrief hebben wij rekening gehouden met
de PO Kerndoelen ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Het maken van een eigen
MUK-avontuur helpt het ontwikkelen van:
PO Kerndoel 54 - De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en
beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken
en om er mee te communiceren.
Naast dit kerndoel behandelt de opdracht verschillende inhoudslijnen:
Inhoudslijn - Kijken naar drama

- Gericht kijken en praten over een aangeboden verhaal
- Inspiratie opdoen uit een aangeboden verhaal voor eigen dramatisch
spel
Inhoudslijn - Kennismaken met elementen en technieken van drama

- Spelenderwijs kennismaken met dramaspel-elementen (wie-wat-waar)
- Openstellen (met alle zintuigen) voor dramatisch spel en/of
theatervoorstelling rond een onderwerp uit de belevingswereld
- Ervaren van het verschil tussen de dagelijkse werkelijkheid en de
gespeelde werkelijkheid (doen alsof)
- Ervaren dat een dramaspel gespeeld kan worden met een eigen
dramaspel-idee of het idee van een ander
Inhoudslijn – spelen van drama
- Actief meespelen met dramatische werkvormen en technieken
- Spelen van eenvoudige dramaspel-situaties, rollen en verhalen met het
accent op beweging
- Ervaren dat dramaspel een bijzondere vorm van samenwerking is
- Gebruikmaken van attributen, decorelementen en poppen

BIJLAGE
Op de volgende pagina’s vindt u de uitleg en het uitknipvel voor de dieren
die te gebruiken zijn in de MUK avonturen. Geef elk groepje een uitknipvel,
laat ze de te gebruiken dieren uitknippen en inkleuren (zonder groen),
maak ze vast aan een groen stokje of rietje en gebruik ze voor het filmen in
de mini greenscreenset.
RESULTAAT
Wij kijken er naar uit de resultaten van jullie Muk avonturen te ontvangen
op info@degrotehaay.nl en zien jullie graag bij de voorstelling!
Vriendelijke groet namens De Grote Haay en de makers van MUK,
Mark Haayema, Dennis de Groot en Aniek Stokkers
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