Schaduwspel
Als je in het donker onder een straatlantaarn door loopt, zie je je eigen
schaduw eerst kleiner worden en dan weer langer, je lijkt wel een reus!
Bedenk vandaag reuzenfiguren voor een spannend verhaal. Knip ze uit
karton en breng ze met een lamp op het witte doek tot leven.
Laat je publiek huiveren!

Benodigdheden
het witte doek
- 1 wit laken
- 2 stoelen
- knijpers, lijmklemmen of plakband
- richtbare leeslamp of spotje
silhouetten
- stevig zwart karton
- gekleurd doorzichtig plastic of cellofaan
- satéprikkers, 30 cm of langer
- papieren rietjes
- splitpennen
gereedschap
- potloden
- schaar
- alleslijm, doorzichtig plakband
- nietmachine
- prikpen en priklap (of een scherp mesje)

Uitleg
Bedenk welke figuur je in je verhaal laat opdraven.
Teken die met potlood op het zwarte karton. Knip uit als je tevreden bent.

Wil je iets van de figuur kunnen bewegen? Een arm, zijn staart of bek met scherpe tanden?
Knip dat deel dan eraf en trek het over op een ander stuk zwart karton.
Teken er een extra stukje aan, want hierin moet het gaatje voor een splitpen komen.
Knip het weer uit, maak een gaatje op de goede plek en zet alles vast met de splitpen.
De stokjes en rietjes gebruik je om met je figuur te kunnen spelen achter het witte doek.
Vouw het rietje aan éen kant ± 2 cm om, steek dan het stokje erin en plak het vast.
Het omgevouwen deel kun je nu vastnieten op het zwarte karton: éen op het vaste deel en éen
op het deel dat je wil laten bewegen.

Je kunt ook kleur gebruiken, voor de ogen bijvoorbeeld. Knip of snij dan gaatjes in het zwarte
karton en plak er het gekleurde plastic op.
Heeft je verhaal nog een decor nodig? Dat kun je ook maken uit zwart karton.
Span het doek tussen twee stoelen met hulp van knijpers, klemmen of plakband.
Zet de lamp op een tafel achter je, zodat de schaduwen van je figuren op het doek vallen.
Klaar? Nodig je publiek uit en geef je voorstelling!

