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Sprookjes bestaan, als je hoeft 
er alleen maar in te geloven..
In sprookjes spelen koningen, 
koninginnen, prinsessen en 
prinsen vaak een belangrijke 
rol. Maar: bestaan die ook in 
het echt? Laat de kinderen uit 
de onderbouw zoveel mogelijk 
leden van ons Koningshuis 
opnoemen... 

lesbrief Lang geleden
in een ver ver 
land dat 
Platland heette, 
waren alle 
boeken 
verdwenen..

EEN SPROOKJE KOMT TOT LEVEN
De muziektheatervoorstelling Dobbe en de Draak (POPFACTORY) is een sprookje naar het gelijknamige prentenboek van 
auteur en componist Lennaert Roos. Een spannende muzikale reis van Platland tot Verweggistan en weer terug...

Platland wordt al jarenlang geplaagd door 
een draak die ‘s avonds huizen plundert. 
Vooral boeken verdwijnen tijdens die 
rooftochten, waarmee ook het lezen is verleerd 
of vergeten. Als tenslotte de Koninklijke 
Bibliotheek in het kasteel het ook moet 
ontgelden, komt koning Willem eindelijk in 
actie. Hij doet een oproep aan het volk om de 
draak te verslaan en belooft zijn dochter Jade 
als bruid. Met dat vooruitzicht gaat ridder 
Koenraad op weg. Hij heeft alleen geen idee 
waar die draak zich schuilhoudt. Gelukkig 
komt hij Dobbe tegen die de sleutel heeft tot 
de oplossing.

De muziektheatervoorstelling Dobbe en 
de Draak is samen met het prentenboek 
ontwikkeld. Auteur Lennaert Roos ontwikkelde 
speciaal voor kinderen uit de onderbouw voor 
primair- en speciaal onderwijs een hedendaags 
en educatief sprookje waarin het belang van 
lezen op een humoristische wijze wordt 
verpakt in een muzikaal verhaal. Al voor het 5e 

seizoen toert Lennaert met zijn ‘Drakenband’ 
door het land en behaalde het ene na het 
andere succes. De voorstelling zal vanaf 
oktober 2016 ook in grote theaters te zien zijn 
waarbij het wordt begeleid door het 
gerenommeerde Residentie Orkest.

In deze lesbrief willen wij u een aantal 
suggesties geven om de kinderen in uw klas 
alvast voor te bereiden op de voorstelling.

Wij wensen u alvast veel plezier, en kijken 
uit naar u en de kinderen. Als zij er dan nog 
geen genoeg van hebben gekregen, weet dan 
dat er een vervolg op deze voorstelling is: 
DRAKENKOEK. In schitterende prenten en 
animaties gevat volgen we Rex de draak in zijn 
zoektocht naar zijn ouders. Een muzikale reis 
door bloem, boter en de blues!

- Lennaert Roos & de Drakenband

...en ze reisden 
door een zomer, 

herfst, winter en een 
lente
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Voorbereiding

THEATER-REGELTJES
In een kringgesprek bereidt de leerkracht de kinderen voor op de voorstelling.
De inhoud van het gesprek zal er sterk van af hangen of de voorstelling in school 
gegeven wordt of dat de kinderen lopend, met auto’s of met de bus naar een andere 
locatie gaan.
Wat gaat er gebeuren bij de voorstelling?

Vertel de kinderen niet teveel over de inhoud van wat ze gaan zien, maar praat met hen 
over hoe publiek zich zou moeten gedragen in een theater.
-we gaan van tevoren naar het toilet.
-we gaan rustig naar binnen.
-we moeten het allemaal goed kunnen zien, dus kleine kinderen voor, de groteren 
erachter.
-we gaan niet praten en eten tijdens de voorstelling.
-ook als het donker wordt is juf altijd in de buurt.
-telefoontjes uit.
-wanneer we lachen en klappen zijn we daarna weer stil om de rest van de voorstelling 
te kunnen volgen.
- Dobbe en de Draak is een sprookje. Noem eens een titel van een sprookje dat je goed 

kent? Probeer in de week voorafgaande aan de voorstelling een aantal sprookjes voor 
te lezen in de groep.

- Vaak spelen sprookjes zich niet af in gewone huizen maar in paleizen, luchtkastelen, 
donkere bossen of snoephuizen. En prinsessen of koningen praten net zo makkelijk 
met elkaar als met de dieren. Maak met de kinderen een woordweb rondom sprookjes. 
Waar denken de kinderen aan als het over sprookjes gaat? Wat hoort er allemaal bij 
sprookjes? Dit kan van alles zijn! Denk maar eens aan de figuren die in de sprookjes 
voorkomen, de huizen waarin ze wonen, de attributen als een mandje, appel, spiegel, 
koets, de verschillende sprookjes en wat daarin gebeurt etc Laat de kinderen zelf zo’n 
omgeving, een paar hoofdrolspelers (juf, politieagent, ..) en wat vreemde dieren 
bedenken. Maak hiervan een tekening en bedenk een kort fantasieverhaal.

VERDIEPING: ACTIVITEITEN MET DE GROEP

Slim zijn is vaak een belangrijke en handige eigenschap in sprookjes.
- Start een kringactiviteit met: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de slimste van 

het land? Sneeuwwitje wil graag de slimste worden. Daarbij moeten de kinderen haar 
helpen. Bedenk een reken- of taalactiviteit die Sneeuwwitje zogenaamd moet kunnen. 
Bijvoorbeeld tellen of rijmen.

Knibbel, knabbel, knuisje,wie knabbelt daar aan mijn ...?
- Zoek een mooi balletje dat je goud kunt spuiten of misschien al goud is. 
Uit welk sprookje komt die bal? Doe hier in de kring een rijmspel mee.
Zeg een woord, rol de bal naar een kind. Dat kind bedenkt een rijmwoord en rolt de bal 
naar een volgend kind dat ook weer een rijmwoord bedenkt, net zolang tot we op dit 
woord uitgerijmd zijn. Bedenk dan een nieuw woord.

HOOFDROLSPELERS 
De hoofdrollen uit de 
voorstelling zijn voor 
Dobbe, Albina de witte 
kauw, koning Willem, 
prinses Jade, Banjer de 
geit en ridder Koenraad. 
Zij zijn getekend door 
illustratrice Sylvia van 
Ommen maar worden door 
stemkunstenaar Lennaert 
Roos tot leven gebracht.
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Klein Duimpje: tel oefening
Nodig: grote laarzen of klompen.
Klein Duimpje had van de reus z’n 7 mijls 
laarzen afgepakt. 
Deze laarzen zijn bijzonder, ze kunnen namelijk 
hele grote stappen zetten. Ze tellen niet van 1, 
2, 3, 4, maar ze tellen 2, 4, 6, 8, 10. Oefen dit 
met de kinderen. Dit kan door bijv. 1 zachtjes 
te zeggen, dan 2 heel hard, 3 weer heel zacht, 
4 weer hard, 5 zacht, 6 hard etc. Sommige 
kinderen zullen zelf al kunnen tellen met 
sprongen van 2.
Dan mag één van de kinderen de grote laarzen 
aan. Dat kind mag kiezen of hij/zij gewoon wil 
tellen of met sprongen van 2. Het kind stapt 
door de kring en telt zijn stappen (met 
sprongen van 2). Herhaal dit een aantal keer.
Afsluitend spel: de kinderen hebben de ogen 
dicht. U maakt stappen met de laarzen of 
klompen (hard). Hoeveel stappen hebben de 
kinderen geteld?

Spelen en creatief
Wolf en de 7 geitjes - verstopspel
Stuur één kind naar de gang, de wolf. Laat alle 
kinderen zich vervolgens verstoppen. Spreek 
wel af dat de kinderen alles in de klas gewoon 
laten staan! 
De wolf komt binnen en gaat de geitjes 
zoeken. Wanneer de wolf een geitje ziet, tikt hij 
dat kind zachtjes aan. Dat kind komt 
vervolgens rustig tevoorschijn en gaat op zijn 
stoel zitten. Zo is het meteen duidelijk welke 
kinderen nog niet gevonden zijn en blijft het 
rustig in uw klas.

Speurtocht
Met Hans & Grietje mee op speurtocht over de 
speelplaats!
Voorbereiding: maak foto's van verschillende 
plaatsen op de speelplaats. Maak foto's van 
bovenaf, foto's van onderaf, foto's van heel 
dichtbij. Fotografeer bijvoorbeeld een 
knikkerpotje, een deel van een speeltoestel, 
een stuk van de deur, een stuk van een 
raamschildering, een prullenbak etc. Druk 
kleine foto's in grijswaarden af.

Theater: Sprookjeshints
U beeldt een figuur uit een 
sprookje uit en de kinderen 
mogen raden wat er wordt 
uitgebeeld. Denk aan: reus, 
heks, kabouter, Klein 
Duimpje, Roodkapje, fee, 
oma, prinses, kikker, geitje. 
Misschien kunnen de 
kinderen zelf ook wat 
uitbeelden. 
Als afsluiting mogen alle kinderen 
een sprookjesfiguur uitbeelden. Het is 
leuk om hierbij sprookjesmuziek op te zetten 
(bijv. Eftelingmuziek). De kinderen lopen door 
de klas en zodra de muziek stopt, beelden ze 
een sprookjesfiguur uit. De muziek gaat weer 
aan, de kinderen lopen en zodra de muziek 
stopt, mogen ze weer uitbeelden.

Verstopspel  
de Wolf en de 7 geitjes 
Stuur één kind naar de gang, de wolf. Laat alle 
kinderen zich vervolgens verstoppen. Spreek 
wel af dat de kinderen alles in de klas gewoon 
laten staan! 
De wolf komt binnen en gaat de geitjes 
zoeken. Wanneer de wolf een geitje ziet, tikt hij 
dat kind zachtjes aan. Dat kind komt 
vervolgens rustig tevoorschijn en gaat op zijn 
stoel zitten. Zo is het meteen duidelijk welke 
kinderen nog niet gevonden zijn en blijft het 
rustig in de klas.

Observeren en beschrijven
De kinderen bewegen vrij door de ruimte. Ze 
mogen lopen, kruipen, springen, met de armen 
bewegen etc.
Er speelt rustige, instrumentale muziek. Eén 
kind is Doornroosje. Dit kind mag bij de cd-
speler staan. Als Doornroosje zich prikt aan het 
spinnenwiel dan stopt de muziek en valt 
iedereen in slaap, d.w.z. iedereen staat meteen 
stil in de houding waarin hij op dat moment 
stond / zat. 
Nu mag Doornroosje van één kind beschrijven 
hoe hij/zij staat: bijv. dit kind heeft de armen 
omhoog en staat op één been. Kunnen de 
andere kinderen raden wie dit is?

Spiegeltje, spiegeltje...
... wie is de mooiste van het land?
De kinderen staan in tweetallen, tegenover 
elkaar in de speelzaal.
Draai instrumentale muziek. Eén kind danst, de 
ander doet hem/haar precies na. 
Nog leuker wordt het als je linten van 
crêpepapier gebruikt.
	
Kleurplaat
Op de website WWW.DOBBE-DRAAK.NL kunt u 
een kleurplaat downloaden om zelf uit te 
printen.

TAAL, REKENEN, SPELEN, THEATER.. 
lesideeën met als thema SPROOKJES

Albina met 
Banjer in het 

echt... 

http://www.dobbe-draak.nl
http://www.dobbe-draak.nl
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Op de website WWW.DOBBE-DRAAK.NL
is onder het hoofdmenu VIDEO de clip van het 
lied Sprookjes te zien.
U kunt het refrein met de klas oefenen, het 
wordt als slotlied bij de voorstelling gezongen. 
En natuurlijk mag iedereen meedoen! 

LIED: SPROOKJES
Er was eens lang geleden
een koning in een heel erg mooi en prachtig 
land
die op een nacht gestommel hoorde
en rook hij nou brand? 

Een draak had bij hem ingebroken
En alle boeken nam hij in een koffer mee
Toen dacht de koning: Potverdrie
maar kreeg meteen een idee

Toch was die draak niet zo eng als ik dacht
hij heeft nooit iemand bezeerd
Het was nou eenmaal dat hij dol op alle 
boeken was maar
niemand had hem lezen geleerd.

refrein
Als er dan niemand meer in sprookjes wil 
geloven
dan zullen wij het wel voor altijd moeten doen
zonder een fee die met haar toverstaf de 
wereld kleurt
rijdt arme assepoes nog steeds in een 
pompoen

Want als er niemand meer in sprookjes wil 
geloven
En grote mensen zeggen: "dat is lariekoek"
Dan moet je weten dat wij prinsen en 
prinsessen zijn
en worden draken nog verslagen met een 
boek.

	

DRAKENKOEK
REX, de draak uit het verhaal, eet uit principe 
geen vlees. Voor de kinderen een hele 
geruststelling, zeker als zij horen dat hij het 
liefst suikerspinnen en drakenkoeken eet.
Het recept voor deze pittige Drakenkoeken is 
eigenlijk geheim maar mogen we bij hoge 
uitzondering delen met scholen en theaters die 
de voorstelling hebben geboekt.

250 gram bloem
1 theelepel kardemompoeder (liefst uit ± 8 vers 
gemalen vruchten)
1  eetlepel anijszaad
¼  theelepel cayennepeper

1 pakje vanillesuiker
100 gram suiker
125 gram roomboter
1 ei

Bereidingswijze
Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, 
kardemompoeder, anijszaad, cayennepeper, ei 
en de boter in een kom en roer/kneed alles 
goed tot een deeg. 
Rol het deeg uit tot een dikte van 1 centimeter 
(het is raadzaam om eerst los bloem op het 
werkblad aan te brengen zodat de zandkoekjes 
goed los kunnen komen van het blad). Hierna 
kun je de koekjes uitsnijden met een 
steekvorm van letters, een draak of glas. 

Vet een bakplaat in en leg de zandkoekjes er 
op. Bak de zandkoekjes 15 minuten in een 
oven van 200 graden C. 

Eet smakelijk!

PRENTENBOEK
Het prachtig geïllustreerde prentenboek 
mag niet ontbreken als voorbereiding in 
de groep. Bij de prenten zijn voorzien van 
een heldere leestekst waardoor het 
verhaal en de karakters goed kunnen 
worden gekend. Het prentenboek is te 
vinden in bibliotheken, maar kan ook 
worden besteld à €12,95 via onze website
WWW.DOBBE-DRAAK.NL

BOEKINGEN
Voor meer informatie over het boeken van  
deze muziektheatervoorstelling kunt u 
contact opnemen met:

STT produkties
Arie Hemmen
Tel: 00-31-(0)570-56 46 81 
info@sttprodukties.nl

workshops & lezingen
Als u interesse heeft in workshops, 
lezingen of heeft u vragen of wensen 
m.b.t. de voorstelling, neem dan contact 
op met Lennaert Roos liefst via een mail:

lennaert@dobbe-draak.nl

LET OP: 
maximaal 2 Drakenkoekjes per dag 
in verband met brandgevaar...

kardemom

http://www.dobbe-draak.nl
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