Curieuzeneuzemosterdpot
Een interactief boekje om te dansen en te zingen!
Er zijn potjes en potten...
rechte, bolle, rond als een pompoen,
kromme, zware volle, hoge, en eentje is zelfs groen...

Tot...dat ene mysterieuze potje verschijnt
waar iedereen zo tuk op is...
Curieuzeneuzemosterdpot: een interactief boekje over
nieuwsgierigheid, waarin je neus, oren, ogen, tong en
vingers overuren maken in een zoektocht naar “opgepotte”
gevoelens.
Curieus?
Serieus?

een uitgave van Balcompagnie vzw
en uitgeverij Golden River Music

sommig e hoog
Je gooit iets met beide handen hoog in de lucht.
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en andere groen.

Wrijf je hele lichaam, van boven naar beneden,

Er zi jn rechte,

in met groene smurrie.

Strek je armen recht voor je uit.

Er zi jn rechte,
er zi jn bolle,
rond als een pompoen.

er zi jn bolle,
Maak je heel breed en bol.

KLAP!

rond als een pompoen.

Maar wat,
Als w e z e...

KLAP!
Klap je handen boven je hoofd en houdt ze tegen
elkaar.

Er zi jn kromme,

m

draai 1 toertje in het rond.
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Met een kromme slingerbeweging breng je je handen
naar beneden tot hurkzit.

zware

volle,

Vanuit hurkzit hef je met beide handen iets zwaars
op tot je weer rechtstaat.
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Breng je gesloten handen naar voor, als de gesloten
muil van een krokodil.

O...pen...
Dreigend breng je de ‘krokodil’ dichter naar de
andere(n)toe.

doebidoebidoebidoebi doen ?
Open de ‘muil van de krokodil’ steeds meer en meer.

Klap!
Tot je op ‘KLAP!’ de muil in 1 klap dichtslaat.
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Spring en hop BLIJ in het rond met je armen
naast je lichaam.

Roep zo luid als je kan ‘HEY’ en maak een
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vreugdesprong.
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‘Het begon allemaal toen ik nog een honingpot was.
Een berenkind at mij helemaal leeg.
De berenmama was boos omdat ze de honing beloofd had
aan de regenworm. De regenworm had de honing nodig
want hij had een zere keel. Dat was zeer vervelend want hij
moest net die dag gaan zingen op het trouwfeest van
een schapenzoon uit Wollonië en een lieveheersbeestje.
Maar dat was nu een boze
heersbeestje want het
trouwfeest ging niet door.
De hele schapenfamilie was
boos op de regenworm en die
was boos op de berenmama
en die was boos op het
berenkind en al die
BOOSHEID zit nu in mij.’
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‘Ik ben on g e d uld i g .
Ik trappel. Ik popel.
Ik

trappel en ik popel.

Ik kan niet wachten...’
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Wat zit er in deze pot?
‘BANG!!!’
‘Maar ik ben nooit bang!’
‘Nooit bang? Daar geloven wij niks van!’ zeggen de andere
potten.
‘Spuiten ! Jij bent zeker bang van spuiten.
Daar is iedereen bang van!’
‘Neen, ik ben nergens bang van!’
‘Of van spinnen ?’
‘Neen.’
‘Van nat worden ? Kietelen ? Of van... zoentjes ?’
Bang wordt ineens erg bleek en kijkt verschrikt.
‘JAA! van zoentjes’ roepen nu alle potten.
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Iedereen wil natuurlijk
weten wat er in dat
mooie potje zit.
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De Balcompagnie vzw neemt kinderen en volwassenen mee
naar de boeiende wereld van dans en bewegingsexpressie.
Oude of nieuwe dansen worden aangeleerd in verschillende
muziektheatervoorstellingen met live muziek.
Je kunt de Balcompagnie aan het werk zien in kleuterscholen,
lagere scholen, op wijk- of tuinfeesten, festivals en in culturele
centra.
Voor basisscholen is er een totaalproject dat uitmondt in een
wervelend schoolfeest waarbij niet alleen de kinderen maar ook
alle ouders meedansen: Schoolbal!

Het Eiland van de Tovercirkel - voor kinderen van 6-12 jaar
Op het Eiland van de Tovercirkel ontdekt Telesfoor dat alle beweging
er dreigt stil te vallen. Er wordt niet meer gedanst!
Gelukkig kan hij dit probleem de baas... met behulp van juf Pirouetta,
juf Constdanzia én alle kinderen
die doorheen de voorstelling een aantal folkdansen leren.

Curieuzeneuzemosterdpot - voor kleuters en eerste graad

Eerder reeds verschenen
Pateekes en Puree
voor kleuters en eerste graad

Drie vrienden ontdekken allerlei potjes vol gevoelens.
Ze verkleden zich in professor of poetsvrouw en gaan nieuwsgierig aan
het ruiken, luisteren, kijken, proeven en voelen...
Bij het openen van de potjes gebeuren er allerlei onverwachte dingen
waardoor iedereen onweerstaanbaar aan het dansen gaat...

Labo Van Dommelen - voor kinderen van 6-12 jaar
Professor Van Dommelen en zijn assistente zijn gespecialiseerd in de

Telesfoor gaat op reis naar het eiland
van zijn dromen, het ‘Eiland van de
Tovercirkel’.
De tocht is echter niet zonder gevaren.
Gelukkig krijgt hij hulp van twee
vreemde dametjes. Zij leiden hem
dansend doorheen alle gevaren.
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‘bestaansleer’. Zij voeren, in aanwezigheid van poetsvrouw Anna-Belle,
allerlei absurde experimenten uit om zeker te weten wanneer iets of
iemand bestaat. Gaandeweg bewijzen ze samen met de kinderen het
bestaan via musicaldans of tango, bodypercussion en hedendaagse
dans.
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