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1. Over Ati
Ati is het beu om altijd maar te moeten lopen en op te letten voor de auto's. Ze
zou veel liever kunnen vliegen als een vogel in de lucht, dan zou ze over de
bergen en over de zeeën naar Afrika vliegen. 's Avonds als ze uit het raam van
haar slaapkamer kijkt, ziet ze de maan en denkt : “Als ik nu maar eens kon
vliegen, dan zou ik naar de maan vliegen.” Maar mensen kunnen niet vliegen. Ze
probeert het op de rug van een vlinder, maar daar is ze te zwaar voor. Met de
geleende vleugeltjes van een vogel lukt het uiteindelijk en ze vertrekt naar Afrika.
Ondanks de waarschuwing om niet te dicht hij de zon te komen, vliegt ze alsmaar
hoger en hoger tot haar vleugels verbranden en ze in zee valt.
Net als Ati, hebben mensen vroeger vogels willen nadoen. Zelfs in eeuwenoude
verhalen en mythes wordt hierover verteld, bijvoorbeeld in de legende van Icarus
waarop dit poppenspel gebaseerd is.
Icarus en lijn vader Daedalus zaten gevangen op het eiland Kreta, in de doolhof
van koning Minos. Daedalus kwam op het idee te ontsnappen door over de zee te
vliegen. Hij maakte vleugels van veren die hij met was vastzette. Maar Icarus
vloog te dicht naar de zon. De was smolt, de vleugels lieten los en hij stortte in de
zee.
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2. Enkele spelideeën
Voor de voorstelling:
Zingen
Ati zingt een mooi liedje. Het is fijn als iedereen kan meezingen.
Je kunt de liedjes vinden op de website, je kunt ze daar beluisteren of downloaden.
Met behulp van bijgevoegde partituur (zie bijlage 1) kan je de kinderen het lied
aanleren.
Toveren
Tijdens de voorstelling wordt er veel getoverd. Hiervoor hebben we de hulp van de
kinderen nodig. Je kunt van hen echte tovenaars maken en ze allerlei toverkunstjes
aanleren. Eerst maken we natuurlijk een tovenaarshoed en een toverstaf. (zie bijlage
2) en dan toveren maar (zie bijlage 3).

Na de voorstelling:
Vliegen
Ati probeert te vliegen. Ze gaat op de rug van de vlinder zitten, maar daarvoor is ze
te zwaar. Ze probeert het ook met de vleugels van een vogeltje, misschien lukt dat
wel. Tijdens een klasgesprek kan je vragen of er kinderen zijn die ook graag eens
zouden willen vliegen. Met vleugels van een vogel, papieren vleugels of met een
vliegtuig? Waar zouden ze graag naartoe vliegen en wie zouden ze meenemen?
Misschien zijn er kinderen die al eens gevlogen hebben, was dat met een vliegtuig,
met een luchtballon, een helikopter? Of misschien wel als superman?
De kinderen kunnen vliegers vouwen (zie bijlage 4) en door de lucht laten zweven.
Fantasie
Als vliegen niet je grootste wens is, welke andere dromen heb je dan? Zou je een
tijger willen temmen of op de rug van een olifant zitten? Wil je eens naar de
Noordpool reizen of heel de dag taart eten?7 Probeer eens een aantal dromen te
realiseren of breng ze samen in een heuse ‘fantasiehoek’ met tekeningen. Klei- of
schilderwerkjes.

Twee Vleugeltjes
Dit is dappere Daan
en hij wou naar de maan,
en hij vroeg aan de leeuwerik: Hee!
Vind je goed dat ik even je vleugeltjes leen?
Nee, zei de leeuwerik, nee.
Toen is dappere Daan
naar de lijster gegaan,
en hij riep naar de lijster: Zeg hee!
Mag ik even, héél even je vleugeltjes aan?
Nee, zei de lijster, nee.
Daar kwam dappere Daan
bij het roodborstje aan,
bij het roodborstje ginds in de heg.
Nou, eventjes dan! zei het beestje spontaan.
Maar blijf je vooral niet te lang weg?
Zo kreeg dappere Daan
die twee vleugeltjes aan,
en hij vloog en hij vloog en hij vloog!
Maar toch kwam dat jongetje niet bij de maan,
want de maan was te ver en te hoog.
Zo ‘n reis valt niet mee!
En hij kwam naar benee
en gaf netjes de vleugeltjes terug.
En het roodborstje pakte ze aan, alle twee
en bond ze weer vast op z ‘n rug.
Toen is dappere Daan
weer naar huis toe gegaan.
want hij wou naar zijn bedje toe.
Maar het roodborstje moest op de grond blijven staan,
want z‘n vleugeltjes waren te moe.
Dat héb je d’r van! riep de leeuwerik luid
Wie leent er dan ook z’n vleugeltjes uit!

Annie M.G. Schmidt

“Ik zou wel eens willen vliegen”
Met akkoorden voor gitaar

“Ik zou wel eens willen vliegen”
Ik zou wel eens willen vliegen,
dan zou ik naar Afrika gaan,
dan hoef ik niet meer te lopen,
dan hoef ik niet meer te staan.
Overal kan ik dan komen,
Overal kan ik dan gaan,
Vliegen over al de bomen,
En misschien wel naar de maan.
Vliegen, vliegen wil ik wel,
Vliegen in de lucht,
Vliegen, vliegen, bliksemsnel,
In de lucht.
Tekst en muziek : Ruud alles

