Les 3
Clowns
Duur
Benodigdheden
Doelstelling

ongeveer 45 min.
lege ruimte (eventueel schmink en kwastje voor rode neus)
leerling oefent met presenteren, je eigen clown ontwikkelen

De clown met zijn rode neus is het bekendste circuskarakter. Hij zorgt ervoor dat
het publiek moet lachen, maar ook dat de gevaarlijke acts worden afgewisseld
met wat luchtigheid. In deze les ontwikkelen de leerlingen hun eigen clown.
Freeze
• De leerlingen lopen door het lokaal, als de docent in de handen klapt moet
iedereen stilstaan.
Let op! Niet te dicht bij elkaar en geen rondjes lopen.

Clowns loopjes
• De leerlingen lopen door het lokaal als verschillende soorten clowns. Als de
docent klapt moet iedereen stilstaan als zijn/haar clown.
Dikke, dunne, lange, kleine clown.
Boze, blije, lieve, verlegen, verdrietige, trotse, de beste clown.
Snelle, langzame, sterke, slappe, hongerige, wiebelige clown.
Let op! De leerling moet proberen deze karaktertrekken zo groot mogelijk uit te beelden.

Het geluid
• De meeste clowns praten niet, maar laten met hun mimiek zien wat ze
bedoelen. Ze maken vaak wel geluiden.
De leerlingen staan in een kring. De docent maakt een geluid en de leerlingen
doen dit na.
Oooooooh, oooh ooh oh oooooooh
Iiiiiiiiiii
Grommmen/brommen
Ja, ja jaaaaa, jajajajaja Neeeeeeee, nee nee neeeee nee
Zuchten
Piepen
Huh, huhhuhu, huuuuuh
Neuriën
Let op! Ze mogen geen zinnen spreken het gaat enkel om het geluid. Probeer met dit
geluid, zonder woorden/zinnen een gesprek te voeren met de persoon naast je.

Mijn eigen clown
• De leerlingen mogen nu zelf een loopje en een bijbehorend geluid kiezen.
Laat ze door het lokaal lopen, ze mogen elkaar groeten. Laat ze zitten en
liggen, hoe doet hun clown dat.
Kijk naar elkaar, en laat twee clowns elkaar ontmoeten. De rest van de
leerlingen kijkt van de zijkant toe.
Wat zit er op mijn stoel
• Werk ik duo’s. Elke duo heeft een stoel. Een van de clowns zit op de stoel, de
andere clown komt eraan en wil ook op de stoel zitten. Hoe doet hij dat en wat
gebeurd er?
Tip!
Spreek af dat aan het einde van het stukje de andere clown op de stoel zit.
Let op! Ze mogen niet praten, wel wijzen en kijken.

