


Synopsis

Twee actrices laten allerhande verhaaltjes ontstaan uit papier dat ze kreuken,

vouwen, knippen, verfrommelen en weer gladstrijken, perforeren of scheuren.

Het papier verandert van vorm naargelang het verhaaltje.

Of ontstaan de verhaaltjes juist uit het papier?



Motivatie

Nadat ik eerder werkte aan enkele 4+ voorstellingen, voelde ik de behoefte om een
voorstelling maken voor de allerkleinsten vanaf 18 maanden. Een nieuwe uitdaging
die een andere instelling en een aangepaste werkwijze vraagt. Ik beoog de creatie
van een sterk visuele voorstelling waarin het lichaam, de gebruikte materialen, klank
en geluid belangrijke elementen vormen om in dialoog te treden met dit zeer jonge
publiek.

Dit keer geen tekst als uitgangspunt, maar het idee om verhalen te laten ontstaan
vanuit verschillende soorten papier die steeds van vorm veranderen. Ik wil op zoek
gaan naar een eerder sobere vormgeving die het mogelijk maakt om met de
voorstelling op reis te gaan. De voorstelling kan gespeeld worden in scholen,
kinderdagverblijven of crèches.

Ik contacteerde mijn spelpartner Alexandra Geraci en samen opteerden we ervoor
om papier als basismateriaal en uitgangspunt te nemen voor de creatie. Gwénnaëlle
La Rosa werd gevraagd voor de spelbegeleiding.

Samen onderzoeken we de mogelijkheden die papier ons te bieden heeft, zowel wat
betreft geluiden en klanken als wat betreft vormgeven en transformeren. Hoe klinkt
papier als het gescheurd wordt, of geknipt, of als je er met je nagels over krabt?
Kunnen we met papier een stad bouwen, of een hutje? Hoe maken we er abstracte
vormen mee, of kostuums?

Bij ons bezoek aan een crèche in Brussel, ontdekten mijn partner en ik dat peuters
het leuk vinden en gefascineerd raken als voorwerpen veranderen in iets anders. Als
een kussen plots een hoedje wordt, zien de kleintjes écht een hoedje! Dit soort
transformaties willen wij gebruiken in de voorstelling. Zo kan een rol toiletpapier een
auto worden, een building of een krukje...

Deze nieuwe ervaring en onze eerste werksessies leren mij dat er oneindig veel
meer te ontdekken valt en dat er mogelijkheden te over zijn om te onderzoeken en
verder uit te werken. Ik kijk enorm uit naar de reacties van de kinderen op ons
toonmoment, dat gepland is eind januari!

Giovanna Cadeddu



Toelichting regie en scenografie

PAS PIED # PAPIER

Babies en theater:
Theater maken voor de allerkleinsten is voor mij een evidentie. Na meer dan zeven
jaar getourd te hebben met een voorstelling voor babies besef ik eens te meer hoe
belangrijk het is om kinderen van jongs af aan in contact te brengen met theater en
kunst in al zijn vormen.
Bij het begeleiden van enkele artistieke projecten op locatie viel het mij op hoe snel
er aan hokjesdenken of labeling wordt gedaan: 'hij is zus of zo' of 'met haar kan je
niks aanvangen'...
Om een voorstelling in een crèche of dagverblijf optimaal te laten verlopen is het
noodzakelijk om de nodige zorg te besteden aan de opbouw en het contact met de
begeleiders.

In een tijdperk waarin stress, haast, efficiëntie en werkdruk en lijken te overheersen
is het belangrijk even stil te leren staan en het begrip tijd een andere invulling te
geven door te creëren en plezier te maken. Crèches en kleuterscholen zijn de
plaatsen bij uitstek waar kinderen leren en groeien. Het is dan ook nodig om voor
een uitnodigende artistieke vorm te kiezen die perspectieven opent en het publiek
uitnodigt om met andere ogen te leren kijken. Wat een vreugde wanneer kinderen,
begeleiders en ouders na de voorstelling in harmonieuze stilte op dezelfde golflengte
zitten en nagenieten van wat ze gezien hebben! Een moment van pure magie.

Het tot stand brengen van zo'n magische ervaring vergt discipline, non verbaal
kunnen communiceren, een bewustzijn in tijd en ruimte, zowel fysiek als mentaal.
Thema en vormgeving zijn in een kindervoorstelling zeker belangrijk, maar het zijn
vooral de spelers/acteurs die het stuk dragen en tot leven laten komen met een
frisse en constructieve energie.

Belangrijk hierin is de verbintenis die de acteur maakt met zijn lichaam (en dat van
de ander) en met de ruimte. Hij moet, als een ijsberg waarvan we slechts het topje
zien (het lichaam), niks zichtbaar maken van het voorbereidend werk en de precisie
van de spelpartituur, om zich volledig in het hier en nu te positioneren.

Als acteur kan je beslissen om in of uit je rol te gaan. Je kiest ervoor om verbinding
te maken met de nieuwsgierige en onderzoekende geest van het kind in jezelf.
Kinderen daarentegen gaan helemaal op in hun spel. Hen observeren is leerrijk en
ondersteunend bij de creatie, waarbij wij op zoek willen gaan naar een zekere
eenvoud.
Voor deze creatie nemen wij wit papier als uitgangspunt. Als beeldende kunstenaars
experimenteren twee actrices met papier in al zijn vormen, klein of groot, zacht of



eerder ruw, sterk of broos. Hieruit onstaat een heel universum dat tot leven komt,
groeit en evolueert naargelang de avonturen die in de ruimte gecreëerd worden.
Geen klassiek opgebouwd verhaal met begin midden einde, maar een
aaneenschakeling van levensmomenten, hier en daar geaccentueerd met een
streepje muziek.
De setting bestaat uit een met krijt afgelijnde cirkel die het speelvlak en de ruimte
voor de toeschouwers afbakent. Zoals in de vroegere amfitheaters zorgt het
boogvorming vooraanzicht, voor een gevoel van harmonie. Langs één kant van de
cirkel staan lichtstatieven opgesteld die voor extra speelruimte in de hoogte zorgen.
Er kunnen touwtjes aan vastgebonden worden, ze veranderen in totems of dienen
als ondergrond om bekleed te worden met papier. Verschillende soorten papier die
wij dagelijks gebruiken, zoals tekenpapier, tafelkleden, toiletpapier ea, zullen in het
speelvlak klaargelegd worden.

Mijn wens in dit avontuur is om aan te tonen dat niet alles is wat het lijkt en om een
andere kijk te bieden op elementen uit ons leven. We kunnen er op elk moment
greep op krijgen, het is aan ons om er betekenis aan te geven vanuit onze
verbeelding. Op die manier komen we de ander tegemoet en kunnen de vruchten
van dit experiment gedeeld worden. Samen groeien, ieder op zijn eigen manier.

Gwénnaëlle La Rosa



Technische fiche : On y va ! (HOP!)

Belichting: 2 PC's van 1000 watt
1 Manfrotto statief
4 verlengkabels
2 filters n°153

1 technieker voor opbouw belichting en op- en afbouw decor

Duur opbouw: 1.30h
Duur afbouw: 1h

Setting: scène op scène

Afmetingen speelvlak: 6m op 6m - hoogte 3.5m

Te voorzien door de organisator: kleine publiekstribune of bankjes, tapijten of
kussens om op te zitten (geen stoelen).

Verduistering van de ruimte is noodzakelijk.

Zaalcapaciteit: maximum 90 plaatsen

Leeftijd: schoolvoorstellingen: van 2.5 tot 4 jaar
familievoorstellingen of voorstellingen in dagverblijven/ crèches:
vanaf 18 maanden

Maaltijd te voorzien door de organisator: voor 2 personen, inclusief drank en
fruit

Contact :
vzw Le Vent qui Parle

Giovanna Cadeddu 0497/ 54 09 54



Uitkoopsom

School:

enkel te programmeren in een reeks van 2 voorstellingen op dezelfde dag:
1.300 € + reiskosten en verblijkosten.
Zaalcapaciteit: maximum 80- 85 plaatsen per voorstelling

Familievoorstellingen:

enkel te programmeren in een reeks van 2 voorstellingen op dezelfde dag:
1.300 € + reiskosten en verblijkosten.
Zaalcapaciteit: maximum 80- 85 plaatsen per voorstelling

Contact :
Giovanna Cadeddu

vzw Le Vent qui Parle

Rue de Cognebeau 159
7060 Zinnik

Tel : 0497/ 54 09 54
leventquiparle@gmail.com


