MISS WIFI EN KOEBREV
EXPERIMENTEREN
Een voorstelling van
Ensemble Leporello - Cie des Mutants
voor kinderen vanaf 4 jaar
Tekst & regie: Dirk Opstaele
Animaties: Nicolas Badot, Andrea Bardos
Met: Machteld Timmermans, Danny Timmermans / Fanny Hanciaux,
Marc Weiss

Korte uitleg vóór de voorstelling
(te gebruiken door de school)
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Animatie in de klas, vóór of na de voorstelling
(door leden van Ensemble Leporello)
ENSEMBLE LEPORELLO
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In 1985 werd “Herz und Schmerz” gecreëerd in de Ancienne Belgique, te Brussel. Onder de artistieke leiding
van mede-oprichter en bezieler Dirk Opstaele maakte Ensemble Leporello sindsdien een 40-tal theaterproducties
die alle samen circa 2000 keer werden opgevoerd. Nog steeds gehuisvest in Brussel, geeft het gezelschap werk
aan een dertigtal acteurs, zangers, dansers en/of muzikanten - voor een repertoire dat dit jaar (2015) niet minder
dan 10 titels telt.
Huidig repertoire (http://www.leporello.brussels/nl/repertoire) is de belichaming van Leporello’s kenmerkende
speelstijl. Muzikaliteit, ritme, woordkunst, choreografie en vocale orkestratie vormen het alfabet van Leporello’s
‘tekst-in-brede-zin’. Wars van trends, en binnen een uiteenlopend gamma van thema’s en teksten, ontwikkelt
Leporello zo een uitgepuurde vorm van podiumkunst. De fysische présence van de acteursgroep is primordiaal
en soeverein drager van betekenis. Op een lege scène wordt de wereld herschapen door spel.

CONTACT
www.leporello.brussels
dirk.opstaele@icloud.com
+32 477 34 56 22
Voor de Franstalige versie (voorstelling & animaties)
contact Cie des Mutants: 064 22 08 84 (info@mutants.be)
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Korte uitleg vóór de voorstelling
MISS WIFI & KOEBREV EXPERIMENTEREN
(te gebruiken door de school)
Miss Wifi en Koebrev zijn WETENSCHAPPERS.

WETENSCHAP is dit: nieuwsgierig zijn naar alle DINGEN WAARMEE DE WERELD IS
GEMAAKT, en onderzoeken wat je met die dingen kunt doen.
Wat zijn de dingen van de wereld?
stenen
aarde
water
damp
gas
vuur
licht
rook
en nog veel meer dingen - vaak dingen die we niet eens kunnen zien.

3

Soms zijn wetenschappers een beetje zoals kinderen: ze kunnen niet van de dingen
afblijven, ze willen vanalles open maken, uit elkaar halen, de binnenkant van de dingen
bekijken. Ze proberen iets te doen bewegen, of te doen groeien, of ze bouwen iets dat
misschien kan vliegen… Ze ONDERZOEKEN en EXPERIMENTEREN.
Vaak mislukken die experimenten, en dan beginnen ze opnieuw.

Wetenschappers zijn mensen die zo nieuwsgierig zijn dat zij heel hun leven
experimenteren en onderzoeken, van ‘s morgens tot ‘s avonds.
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Miss Wifi en Koebrev EXPERIMENTEREN met de dingen van de wereld: dat wil zeggen
dat zij er vanalles mee PROBEREN. Ze laten water lopen, ze kneden klei, ze maken vuur
en licht en ze proberen machines te doen werken. Door te experimenteren leren ze het
gedrag van de dingen:
hun gewicht
hoe hard of zacht ze zijn
hoe ze smaken, geuren, aanvoelen
welke kleur ze hebben, of ze licht geven of licht doorlaten
hoe ze bewegen, vallen, vliegen of heen en weer schommelen
wat je kunt maken met de dingen (bouwen)
wat je kunt doen met de dingen (instrumenten)
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Onderzoeken en experimenteren doen ze in een LABORATORIUM: een soort knutselatelier, een lokaal waar ze veilig vanalles kunnen proberen, zonder andere mensen te
storen.

Miss Wifi is de DIRECTRICE van het laboratorium, zij is de grote baas.
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Koebrev is haar ASSISTENT: haar hulpje, iemand die haar helpt met de experimenten.

Behalve dat ze nieuwsgierig zijn, hebben Miss Wifi en Koebrev ook nog een DOEL: ze
willen ONDERZOEKEN of het mogelijk is om naar de MAAN te reizen, en daar te wonen.
De mensen zijn al 6 keer naar de maan gevlogen. Het waren telkens mannen. Miss Wifi
wil een maanreis maken, als EERSTE VROUW OP DE MAAN wandelen en daar haar
vlag planten. Dat is haar droom, daarvoor leeft en werkt ze.
Maar hoe vlieg je naar de maan? Werkt je raket op benzine, op elektriciteit? Hoe moet je
je verwarmen tijdens de ijskoude maannachten? Hoe moet je drinkwater vinden? Kun je er
planten kweken?
Om dit alles te weten te komen zijn Miss Wifi en Koebrev aan het experimenteren!
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