
Les 4 

Clownsact: Clowns met stoel 

 

Duur 45 min. 

Benodigdheden lege ruimte, een stoel en een krant 

Doelstelling je clown verder ontwikkelen, samen spelen 

 

Dit is een clownsact die je met de hele klas kan uitvoeren. Voordat je deze act 

maakt raden we aan om les 3 clownkarakter te doen.  

Leg eerst de opdracht uit. Bepaal vervolgens een volgorde van wie er op komt. 

En ga dan aan de slag.   

 

Clown 1 komt op met een stoel, zet de stoel neer, gaat er op zitten, wil zijn krant 

openslaan maar ontdekt dat hij zijn krant vergeten is. Hij gaat weg om zijn krant 

te halen. 
 
Tip! Laat een paar kinderen clown 1 spelen, besluit daarna wie geschikt is om dit 

tijdens de act te doen. 
 

Clown 2 komt op, ziet de stoel, gaat lekker zitten. 

Clown 3 komt op, ziet de stoel en denkt ‘daar wil ik ook wel op zitten’ Hij gaat 

achter clown 2 staan en roept heel hard ‘BOE!’. Clown 2 schrikt en springt op van 

de stoel. Clown 3 gaat snel op de stoel zitten. Clown 2 is boos en gaat mokkend 

naast de stoel op de grond zitten. 

Clown 4 komt op, ziet de stoel. Lokt clown 3 er af, gaat er zelf op zitten, clown 3 

gaat naast clown 2 op de grond. Dit herhaald zich totdat alle clowns geweest zijn. 
 
Let op! Elke clown bedenkt een eigen manier om de clown van zijn stoel te lokken. Het is 

leuk om hier veel verschillende manieren voor te bedenken. 

 

Als de laatste clown uiteindelijk op de stoel zit, (alle clowns die al geweest zijn 

zitten er mokkend naast op de grond) heeft Clown 2 een idee. Hij gaat bij de 

laatste clown op schoot zitten. Clown 3 ziet dit, en gaat bij clown 2 op schoot 

zitten. Dit gaat zo door tot er één lange rij clowns op één stoel zit. 

Dan komt clown 1 binnen met zijn krant, ziet alle clowns op zijn stoel zitten. Hij 

pikt dit niet. Hij gooit de stoel om en alle clowns vallen op de grond. Clown 1 gaat 

zitten en leest de krant. De clowns staan boos op, lopen dreigend op clown 1 af. 

Deze staat bang op, pakt de stoel, rent een rondje door de piste en verdwijnt met 

alle clowns achter hem aan door het gordijn. 

Aan het einde komen alle clowns nog een keer met z’n allen terug om te buigen. 

 
Let op! Zorg ervoor dat de clowns die op de grond zitten met hun aandacht bij de clown 

op de stoel zijn. Zo helpen ze het publiek naar de goede plek te kijken en blijven 
ze zelf betrokken bij het spel.    

 


