PY T H I S C H E S P E L EN VOOR KINDEREN 2012
Vorig jaar heeft een aantal mensen, onder wie één van de oud-organisatoren van de eerste moderne
Pythische Spelen in Maastricht en tevens oud-bestuurslid van de latere Vereniging Pythische Spelen
Nederland, de stichting Pythische Spelen voor kinderen opgericht. Deze stichting heeft besloten om
samen met basisschool De Bron uit Den Bosch een tweede poging te doen om de Pythische Spelen
nieuw leven in te blazen, door het organiseren van een cultuurolympiade voor basisschoolkinderen.

Py t h i s c h e S p e l e n voor kinderen

De eerste Pythische Spelen voor kinderen gaan plaatsvinden op vrijdag 1 juni 2012 op basisschool De Bron en in Sociaal Cultureel Centrum De Schans te Den Bosch. Afhankelijk van het aantal en
soort inschrijvingen, plannen we een tweede Pythische dag op woensdag 30 mei 2012 .
De Pythische Spelen voor kinderen starten met een officiële openingsceremonie, waarbij
opnieuw de draak verslagen zal worden.
Daarna kun je binnen de vijf hoofdcategorieën beeldende kunst, muziek, taal, dans en theater meedoen aan wedstrijden in 25 subcategorieën, zoals strip- en cartoontekenen, zang, debatteren, breakdance en circus. Meedoen vinden wij veel belangrijker dan
winnen en daarom organiseren we voor kinderen die nog
niet aan de wedstrijden willen of kunnen meedoen workshops. Daarnaast worden
alle kinderen in de gelegenheid gesteld om niet alleen naar elkaar, maar ook naar
gastoptredens te kijken.
Vanzelfsprekend zullen de eerste Pythische Spelen voor kinderen worden afgesloten met
een passende slotceremonie.

In s c h r i j f c e re m o n ie en warmlopers

Op vrijdag 27 januari 2012 heeft er voor alle kinderen van de groepen 5 tot en met 8 in
de Maaspoort in Sociaal Cultureel Centrum De Schans een Inschrijfceremonie plaatsgevonden. Een
echte verteller heeft toen, samen met de directeur van De Bron, Marco Meima, alles uitgelegd en de
Pythische Mythe tot leven gebracht. Ook waren er verschillende artiesten die de kinderen al aan de
categorieën hebben laten proeven. Voor meer bijzonderheden en foto’s verwijzen we je naar onze site
www.pythischespelenvoorkinderen.nl.
Tussen begin februari 2012 en eind april 2012 zullen er op de Maaspoortse basisscholen en BSO’s warmlopers plaatsvinden, d.w.z. wervingslessen en workshops om kinderen voor deelname aan bepaalde
categorieën te enthousiasmeren. In aansluiting op deze warmlopers zullen de culturele organisaties
en zelfstandigen met wie wij samenwerken, kinderen zo veel mogelijk bij de voorbereiding van hun
optreden of het maken van het door hen in te zenden werk begeleiden.

De e l n a m e
Bij voldoende plek mogen alle basisschoolkinderen uit de groepen 5 tot en met 8, die in de wijk Maaspoort te Den Bosch wonen of op school zitten, aan de Pythische Spelen voor kinderen meedoen. Wil
je aan één van de wedstrijdcategorieën meedoen met een groep kinderen waarvan er maar één in de
Maaspoort woont of op school zit? Geen probleem, dat kan ook!
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Alle andere kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen alleen aan de Pythische Spelen voor kinderen meedoen als we nog plek over hebben. Maar laat je hierdoor niet afschrikken! Ons advies: Zit je in
groep 5 tot en met 8 en wil je aan de wedstrijden of de workshops meedoen? Gewoon inschrijven! Dan
laten wij je wel weten of we je kunnen plaatsen.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per deelnemer, ongeacht het aantal wedstrijden of workshops waar je aan mee doet. Omdat De Bron organisatiepartner is en ons financieel ondersteunt, hoeven kinderen van De Bron geen deelnamegeld te betalen.
Vanwege de organisatorische betrokkenheid van De Bron gaan de kinderen van de groepen 1 tot en
met 4 van deze school ook aan de Pythische Spelen voor kinderen meedoen. Zij volgen een aangepast
programma.

SP E C I A A L VO O R KIDS! DE WEDSTRIJD CATEGORIEËN
Je kunt tijdens de Pythische Spelen voor kinderen 2012 meedoen aan wedstrijden in 25 verschillende
categorieën. Dat zijn er heel veel! Hier zit dus, zeker weten, ook iets bij waar jij al met plezier actief in
bent of wat jij leuk vindt om te gaan doen. Snel verder lezen dus!

Al g e m e n e i n f o r matie
Voor de meeste categorieën zul je je vooraf op deelname gaan voorbereiden door te repeteren. Bij
sommige categorieën is dat niet zo. Dat zijn alle categorieën die onder beeldende kunst vallen en de
categorieën poëzie en proza. Toch vinden we het leuk als ook de kinderen die aan deze categorieën
mee gaan doen al in de in de maanden voorafgaand aan de Pythische Spelen voor kinderen met hun
categorie bezig zijn. We vragen daarom alle deelnemers aan deze categorieën om vóór 21 april 2012
iets bij ons in te leveren.
Het wat en hoe staat precies bij elke categorie aangegeven, maar voor alle categorieën beeldende kunst
en de categorieën poëzie en proza telt dat we jullie vragen om aan de hand van één thema te werken.
Het is je vast al opgevallen dat bij de Pythische Spelen voor kinderen de draak een belangrijke plaats
inneemt. Daarom hebben we voor het thema (fantasie)dieren gekozen. Dus verzin je eigen dier en denk
na over hoe ‘ie heet, wat ‘ie eet, hoe zijn wereld er uit ziet, wie zijn vrienden zijn, wat ‘ie beleeft enz.!
Ook het werk dat jullie van tevoren inleveren wordt door de jury beoordeeld. Een deel van het werk dat
we vooraf van jullie ontvangen zullen we exposeren en/of opnemen in ons programmaboekje!

7

Da n n u d e c a t e g o rieën!
Le t o p : bij veel er van staat een maximumduur, maar korter optreden of een korter filmpje mag
natuurlijk ook!

BE E L D E N D E K U N ST
St r i p - e n c a r t o o n tekenen
Ben jij ook zo’n liefhebber van strips? Moet jij ook zo vreselijk lachen om al die grappige tekeningen in de Donald Duck? En vind je het ook leuk om zelf grappige, wat overdreven tekeningen van
mensen, dieren en dingen te maken en hier wat tekstjes bij te verzinnen? Dan wil jij vast aan deze categorie meedoen!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 een strip over één of meer
(fantasie)dieren (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). Je strip
mag maximaal één A4-vel groot zijn, en niet meer dan 10 plaatjes bevatten.
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor
boeken die je kunnen helpen om de grappigste, gekste en coolste figuurtjes
nog mooier op papier te krijgen. Een deel van die boeken is op De Bron te
leen!
Denk er aan om op de achterkant van je strip duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden! Je kunt je strip op schooldagen inleveren op basisschool De Bron.
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog een andere opdracht maken. Het materiaal krijg je van ons.
Vóór de zomervakantie ontvang je al je werk van ons terug, mits jij het duidelijk van naam, mailadres en
school en/of BSO hebt voorzien.

Te ke n e n e n s c h i l deren
Vind jij het heerlijk om in de weer te zijn met potloden, stiften, krijt, ecoline, wasco, Oost-Indische
inkt, houtskool, plakkaatverf, aquarelverf of nog ander teken- en schildermateriaal, dan is dit
jouw categorie! Want je mag van ons al dit materiaal gebruiken!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 een tekening of schilderij van één of meer (fantasie)
dieren (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). Je tekening of schilderij mag maximaal één
A3-vel groot zijn.
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen nog mooier te tekenen en schilderen. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Denk er aan om op de achterkant van je tekening of schilderij duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden! Je kunt je tekening of schilderij op schooldagen inleveren op basisschool De Bron.
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog
een andere opdracht maken. Het materiaal krijg je van ons.
Vóór de zomervakantie ontvang je al je werk van ons terug, mits jij het duidelijk van
naam, mailadres en school en/of BSO hebt voorzien.
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M o z a ï ek e n d o m i no
Mozaïeken kun je op allerlei manieren: met stickers of zuignapjes
op een mozaïektekening of met plastic steentjes in een speciale mozaïekvorm, maar ook door het plakken van zelfgeknipte
stukjes papier op ander papier of met geglazuurde steentjes in
gips. Dit laatste doen ook veel volwassenen. Zo ken je vast wel
de huisnummerbordjes en tuintafeltjes met mozaïeksteentjes.
Is mozaïeken helemaal jouw ding en heb je veel geduld? Doe dan
mee aan deze categorie!
Ben jij veel liever uren met dominosteentjes in de weer om daar de
meest prachtige kunstwerkjes mee te maken ? En let je er daarbij ook
nog op dat de steentjes zo staan dat ze door één klein tikje allemaal mooi neervallen? Geweldig!
Dan kun jij ook aan deze categorie meedoen!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 één digitale foto van één of meer door jou ontworpen
en gemaakte mozaïek(fantasie)dieren of één digitale foto van één of meer door jouw ontworpen en
van dominosteentjes gemaakte (fantasie)dieren (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). De
dominodeelnemers mogen eventueel ook een filmpje insturen met ‘voor’ en ‘na’ de val van de steentjes. Denk er aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te
vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog een andere opdracht maken.
De mozaïekdeelnemers krijgen het materiaal van ons. De dominodeelnemers moeten hun eigen steentjes en aanvullende attributen meenemen; mogelijk krijg je nog aanvullend materiaal van ons.
Vóór de zomervakantie ontvangen de mozaïekmakers hun werk van ons terug, mits het duidelijk van
naam, mailadres en school en/of BSO is voorzien.

Kl e i , p o t t e n b a k ken en papier-maché
Ben jij meer van de 3D-creativiteit en niet bang om een beetje vies te worden? Dan ben jij vast
vaak met klei aan het werk, zit je wel eens achter een pottenbakkersschijf en kun jij de mooiste
dingen maken met papier-maché. Dat willen we wel eens zien! Alle reden dus om voor deze categorie te kiezen!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 één digitale foto van één of meer door jou ontworpen en gemaakte (fantasie)dieren van klei of papier-maché (maximumafmetingen 50 cm x 50 cm x
50 cm)(zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). Denk er aan om in
een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO
te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog een andere opdracht maken. Het materiaal krijg je van ons.
Vóór de zomervakantie ontvang je je werk van ons terug, mits het duidelijk
van naam, mailadres en school en/of BSO is voorzien.
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Za n d t eke n e n e n zandsculpturen
Houd jij van tekenen, maar doe je dat het liefst in een grote zandbak of aan het strand? En weet
je van het dier dat je maakt in een handomdraai een boom te maken? Dan ben jij precies geschikt
om mee te doen aan de categorie zandtekenen!
Ben jij meer iemand die er van houdt om 3D-dingen met zand te maken? En ga je hier ook net zo
lang meer door tot jouw kasteel of stoel lekker groot is en stevig staat? Dan ben jij het type dat
we zoeken om aan de wedstrijd zandsculpturen mee te doen!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 één digitale foto van één of
meer door jou ontworpen en gemaakte (fantasie)dieren getekend in of gebouwd met zand (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). Denk er
aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/
of BSO te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen
nog een andere opdracht maken. Het materiaal krijg je van ons.

Fo t o g ra f i e
Maak jij graag foto’s met je mobieltje, je eigen fototoestelletje of het fototoestel van je vader of moeder? Dan zet je vast vaak mensen en landschappen op de foto. Vind je het een uitdaging om ook eens een dier op de
foto te zetten? Dan zien we jou graag meedoen aan de wedstrijd fotografie!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 één digitale foto van één of meer (fantasie)dieren (zie
ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). Tip: een gewoon dier wordt al snel een fantasiedier als je
het heel close-up, vaag of in beweging fotografeert. Je foto bewerken met Photoshop mag natuurlijk ook.
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen om te leren creatief te fotograferen. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Denk er aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen zelf nog een andere opdracht maken.
Vergeet niet om je mobieltje of een andere camera van thuis mee te nemen!

Fi l m e n a n i m a t i e
Vind jij stilstaande beelden maar saai en houd jij meer van snelle, flitsende beelden of leuke animaties? Dan kun jij prima meedoen aan onze categorie film en
animatie, mits jij natuurlijk zelf ook wel eens met je mobieltje of een camera
van één van je ouders van die flitsende, leuke filmpjes maakt…
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 één digitaal filmpje van
maximaal 2 minuten over één of meer (fantasie)dieren (zie ook de algemene
informatie in dit hoofdstuk).
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen
helpen om te leren creatief te filmen. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Denk er aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen zelf nog een andere opdracht maken.
Vergeet niet om je mobieltje of een andere camera van thuis mee te nemen!
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DA N S
Th e a t e rd a n s , o . a . klassiek ballet, moderne dans en jazzdans
Deze categorie is natuurlijk absoluut geschikt voor alle kinderen die op klassiek ballet, moderne
dans, jazzdans of een andere vorm van theaterdans zitten. Schrijf je dus maar meteen in met je
lesgroep of een deel hiervan! Maar ook kinderen die nog niet aan theaterdans doen maar, eventueel samen met anderen, speciaal iets voor de
Pythische Spelen voor kinderen willen instuderen, mogen natuurlijk
meedoen! Tip: houd via onze site de warmlopers in de gaten!
Er is één maar: jouw individuele dans of die met je groep mag maximaal 5
minuten duren! Wij zorgen voor een geluidsinstallatie, de deelnemers zelf
voor de CD met muziek.

Ur b a n d a n c e , o . a . breakdance en hiphop
Ook dit is een categorie die per definitie geschikt is voor alle kinderen die op breakdance, hiphop of een andere vorm van urban dance zitten. Geef je dus meteen met je lesgroep (of een deel
hiervan) op. Maar ook hier geldt: kinderen die nog niet aan
urban dance doen maar speciaal iets voor 1 juni 2012 (of
eventueel 30 mei 2012) willen instuderen, zijn bij deze categorie welkom. Let ook op de warmlopers die we op onze
site aankondigen!
Ook in deze categorie mag je maximaal 5 minuten individueel of met
je groep optreden. Wij zorgen voor de geluidsinstallatie, de deelnemers zelf voor de CD met muziek!

We re l d d a n s , o . a . buikdans, capoeira, salsa en tango
Er zijn natuurlijk ook genoeg kinderen die op buikdans, capoeira, salsa, tango of een andere
vorm van werelddans zitten! Hoor jij hier ook bij? Meld je dan met je groep (of een deel hiervan)
aan om aan de categorie werelddans mee te doen! Zit jij nog niet op werelddans, maar zie je het
wel zitten om hier met vriendinnen of vrienden speciaal voor de Pythische Spelen in te oefenen?
Vooral doen, inschrijven en meedoen aan onze warmloper!
Ook hier telt: jouw individuele dans of die met je groep mag maximaal 5
minuten duren! Wij zorgen voor een geluidsinstallatie, de deelnemers zelf
voor de CD met muziek.
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TA A L
Po ë z i e
Kat in ‘t bakkie, rijmen is een makkie! Vind jij dat ook? Of ken je alleen het boek met deze titel?
Hoe dan ook, deze categorie is een aanrader voor alle kinderen die het leuk vinden om te rijmen, ‘elfjes’ te maken, naamgedichten te bedenken, haiku’s te schrijven of andere gedichtjes en
versjes te maken. Voor de (nog) niet-dichters: een elfje is een gedichtje met achtereenvolgens
één woord, twee woorden, drie woorden, vier woorden en één woord per regel. Een haiku is een
Japans gedichtje van drie regels met in de eerste en de derde regel vijf lettergrepen en in de middelste zeven.
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 digitaal één gedicht van maximaal 150 woorden over
één of meer (fantasie)dieren (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk). De vorm is vrij. Dus die
mag je zelf kiezen.
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen om nog beter te leren dichten. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Denk er aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog een andere opdracht maken. Je mag dan ook de twee door jou geschreven gedichten voorlezen aan publiek.

Pro z a
Schrijf jij in de klas graag hele verhalen over je vakantie, je favoriete sport of je belevenissen in
het weekend? Ben jij het type dat al tijden een uitgebreid dagboek bijhoudt? Of laat jij je fantasie
helemaal de vrije loop en verzin je zelf de meest fantastische verhalen bij elkaar? Allemaal helemaal goed! Want meedoen aan de categorie proza is leuk voor alle kinderen die graag verhalen
schrijven!
Graag ontvangen we van jou vóór 21 april 2012 digitaal één verhaal van maximaal 500 woorden over
één of meer (fantasie)dieren (zie ook de algemene informatie in dit hoofdstuk).
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen om nog beter te leren schrijven. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Denk er aan om in een begeleidend mailtje duidelijk je naam, mailadres en school en/of BSO te vermelden!
Deelnemers aan deze categorie gaan tijdens de Pythische Spelen voor kinderen nog een andere opdracht maken. Je mag dan ook de twee door jou geschreven verhalen voorlezen aan publiek.
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De b a t t e re n
Wij bieden als warmloper o.a. een door het Nederlands Debat Instituut verzorgde debattraining
aan. Kinderen die hieraan meedoen worden tijdens deze debattraining voorbereid op deelname
aan de debatwedstrijd tijdens de Pythische Spelen voor kinderen. Als je meedoet aan de warmloper debatteren schrijf je je vast ook in voor de wedstrijd debatteren! Maar ook alle andere
kinderen zijn natuurlijk welkom zijn om zich voor deze categorie in te schrijven!
We organiseren tijdens de Pythische Spelen voor kinderen debatten over stellingen. Dat zijn zinnen
waar je voor of tegen kunt zijn, bijvoorbeeld:
l Schooluniformen moeten verplicht worden.
l Burgerschap moet een nieuw schoolvak op de basisschool worden.
l Op school moet iedereen verplicht fruit eten.
De deelnemers worden verdeeld in voor- en tegenstanders. Ook spreken we een aantal ‘spelregels’ af.
De voor-en tegenstanders gaan niet elkaar proberen te overtuigen, maar de jury. Dit belooft dus een
spannende, maar ook leuke wedstrijd! Lijkt je dit leuk, schrijf je dan in!
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je een filmpje met een voorbeeld van
een debatwedstrijd.

Ve r t e l l e n
Wist je dat alle kinderen verhalenvertellers zijn? Vanaf het moment dat je ging praten ben je
begonnen met het vertellen van verhalen. Je opa en je oma zijn verhalenvertellers als ze vertellen over vroeger. Cabaretiers zijn verhalenvertellers die grappen maken en moppentappers zijn
ook vertellers.
Wij bieden als warmloper o.a. een workshop vertellen door rasverteller Adrie Gloudemans
(van de Inschrijfceremonie) aan. Hier leer je hoe je een nog betere verhalenverteller kunt
worden! Zo leer je hoe je een verhaal dat je hebt gelezen of gehoord, goed kunt navertellen. Hoe je het kunt onthouden en waar je op moet letten als je vertelt. En je krijgt tips
mee om te oefenen!
Veel kinderen die aan deze warmloper meedoen, zullen tijdens de Pythische Spelen
voor kinderen vast ook aan de wedstrijd vertellen willen meedoen. Maar ook hier geldt:
als je de warmloper om wat voor reden dan ook mist en je houdt wel van vertellen, kun je
gewoon inschrijven.
Je krijgt maximaal 5 minuten om een eigen of bestaand verhaal te vertellen. Je mag hierbij geen aantekeningen gebruiken. Het gaat echt om de manier waarop je vertelt! Zo dat het publiek het verhaal als
een film aan zich voorbij ziet trekken?
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TH E AT E R
To n e e l
Alle kinderen hebben wel eens toneel gespeeld, op school,
thuis of bij de BSO. Doen alsof je dokter, schooljuf, kapper,
clown of hondje bent. Wie kent het niet? Vind jij het nu nog
steeds leuk om je helemaal in een rol in te leven en anders
te praten en bewegen? Dan heb jij er ook vast lol in om voor de
Pythische Spelen voor kinderen met je vriendjes of vriendinnetjes
een kort toneelstuk in te studeren! Of misschien zit je wel op toneel en
vinden jullie het leuk om met z’n allen een stuk van jullie eindvoorstelling te komen laten zien.
Ook dat kan!
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen om je toneelstuk voor te bereiden. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Decorstukken en andere attributen die jullie nodig hebben mogen jullie natuurlijk meenemen! Jullie
toneelstuk of scène mag maximaal 8 minuten duren.

Ca b a re t
Je kent vast wel een paar beroemde Nederlandse cabaretiers zoals Najib Amhali, Youp van ‘t Hek,
Karin Bloemen of Dolf Jansen. Maar wist je dat er ook speciale kindercabaretiers bestaan? Kijk
maar eens op de site van Pieter Tiddens of Robert Brouwer. Zoals je zult zien, zijn cabaretiers
verhalenvertellers met humor. Ben jij op school of thuis dé grappenmaker? Of
moeten andere kinderen of volwassenen vaak om jouw vrolijke of droge grappen lachen? Dan is de categorie cabaret echt iets voor jou!
Je mag alleen aan deze categorie meedoen, maar ook samen met anderen! Zelf een
leuk stukje bedenken mag, maar hoeft niet! Je mag ook een bestaande cabaretier
of cabaretgroep nadoen.
De maximale tijd om op te treden is 8 minuten.

Musical
In een musical wordt toneel gespeeld, gedanst en gezongen. Op veel scholen sluiten de kinderen
van groep 7 en 8 het jaar met een musical af. Wat is er nou leuker dan dat alle scholen uit De Maaspoort tijdens de Pythische Spelen voor kinderen een stukje van hun musical komen laten zien?
Een mooie gelegenheid voor een generale repetitie toch? Ook kinderen die op
musicalles zitten, zijn natuurlijk welkom om met (een deel van) hun groep
een stukje van hun musical te komen laten zien. En ook iets speciaal voor de
Pythische Spelen voor kinderen instuderen mag!
Decorstukken en attributen mogen mee. Wij zorgen voor een geluidsinstallatie,
jullie zelf voor de CD met muziek. De taal van de liedjes maakt niet uit. Wel moeten jullie rekening houden met de maximale tijd dat jullie mogen optreden. Die
is maximaal 10 minuten. Let hier dus op bij het kiezen van de scène(s) die jullie
komen spelen!
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Ci rc u s
Dit is een categorie waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen! Hier is ook heel veel mogelijk: jongleren, acrobatiek, goochelen, een clownsact, éénwieleren, op een evenwichtsbal lopen
en nog veel meer! Kinderen die meedoen aan onze warmloper circus, kunnen in een aantal lessen naar een optreden toe begeleid worden! Maar je mag natuurlijk ook op eigen houtje circuskunsten instuderen en die komen laten zien. Of misschien zet je wel samen met je vrienden of
vriendinnen een voorstelling in elkaar: jij éénwieleren, één ander met de diabolo en weer een andere een leuke goocheltruc?!
Allemaal even leuk!
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je
tips voor boeken die je kunnen helpen om je circusvoorstelling
voor te bereiden. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
Let op: de voorstelling mag maximaal 10 minuten duren! Mocht
je muziek willen gebruiken, dat kan. Wij hebben een geluidsinstallatie,
graag zelf je CD met muziek meenemen. Ook andere attributen die je nodig
hebt, moet je zelf meenemen.

Im p ro v i s a t i e e n t heatersport
Een opdracht krijgen en die meteen uitspelen, dat is improviseren! Hoe sneller en gekker, hoe
beter!
Jij verzint en bepaalt! Iets voor jou? Schrijf je dan in voor de categorie improvisatie! Een categorie
waarin je in je eentje speelt.
Of speel je liever met meer en kies je voor theatersport? Een vorm van improvisatietheater waarbij twee teams van vier de strijd met elkaar aangaan. Om en
om dagen de teams elkaar uit tot het spelen van een scène met een thema,
bijvoorbeeld: ‘Wij dagen jullie uit tot het spelen van een scène met een Grieks
tintje’ of ‘Wij dagen jullie uit tot een scène in een cirkel”. Daarna vragen zij enkele suggesties aan het publiek. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld een locatie
waar de scène zich af moet gaan spelen, een tv-persoonlijkheid, een emotie of
een reclameproduct. De scènes duren een paar minuten en worden beoordeeld op
speltechniek, inhoud en amusementswaarde.
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor kaartjes die je kunnen helpen om je deelname aan deze categorie voor te bereiden. Een deel van die boeken is op De Bron te leen!
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Po p p e n k a s t e n s chaduwspel
Speel jij graag hele poppenkastvoorstellingen voor je ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes? Dan is de categorie poppenkast voor jou zonder meer een aanrader!
Op onze site www.pythischespelenvoorkinderen.nl vind je tips voor boeken die je kunnen helpen om je poppenkastvoorstelling voor te bereiden. Je vindt er boeken met tips voor je spel, maar ook
boeken met ideeën om zelf een poppenkast en poppen te maken. Een deel van de boeken is op De
Bron te leen!
We gaan er van uit dat je je eigen poppen en andere
attributen zelf meeneemt. Wij zorgen voor de poppenkast en hebben ook eventueel een geluidsinstallatie voor je. Vergeet niet je CD! Je mag natuurlijk ook met meer kinderen aan deze categorie
mee doen. De voorstelling mag maximaal 8 minuten duren!
Vind jij het veel spannender om een mooi schaduwspel te laten zien? Dat kan ook! Wij zijn nu al benieuwd welke schimmen jij voor ons tevoorschijn gaat
toveren! En wat die allemaal voor een spannende dingen
gaan doen! En wat die voor een attributen bij zich hebben!
Wij zorgen voor het witte doek, het licht en een geluidsinstallatie. Mocht je gebruik willen maken van
geluiden, dan gaan we er van uit dat je zelf een CD bij je hebt. Ook hier geldt: je mag ook met meer
kinderen aan deze categorie mee doen. Je voorstelling mag maximaal 8 minuten duren!
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MUZIEK
Za n g s o l o
Houd jij van zingen en kijk jij ook vol bewondering naar al die zangtalenten op tv? Aarzel niet,
trek je stoute schoenen aan en kom tijdens de Pythische Spelen voor kinderen zingen! Je mag
à capella zingen, dus zonder muziek op de achtergrond. Maar als je dat niet leuk of swingend
genoeg vindt, neem je gewoon een CD-tje met muziek mee. Dan zing je toch lekker karaoke! Wij
zorgen voor de geluidsinstallatie.
Je mag zingen in de taal die jij fijn vindt, Nederlands is prima, Engels is goed
en alle andere talen mogen ook! Er is één maar: je optreden mag niet langer
dan 5 minuten duren!

Za n g g ro e p
Vind jij het veel leuker om met meer kinderen tegelijk te zingen? Dat is ook helemaal prima!
Dan komen jullie toch gewoon met z’n allen! Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. En ook voor jullie telt: jullie mogen à
capella zingen, dus zonder muziek op de achtergrond.
Maar als jullie dat niet leuk of swingend genoeg
vinden, nemen jullie gewoon een CD-tje met muziek
mee. Dan zingen jullie gewoon karaoke! Wij zorgen
voor de geluidsinstallatie.
Ook jullie mogen zingen in de taal die jullie fijn vinden, elke
taal is oké! Er is één maar: jullie optreden mag niet langer dan
5 minuten duren!

M u z i e k i n s t ru m e n t solo
Speel je een muziekinstrument zoals blokfluit, gitaar, keyboard, piano of viool? Fantastisch! Dan willen wij dat heel
graag tijdens de Pythische Spelen voor kinderen horen!
Alle instrumenten zijn toegestaan, maar je moet ze wel zelf
meenemen. Met sommige instrumenten, zoals een piano, is
dat natuurlijk moeilijk. Mocht je op zo’n moeilijk meeneembaar
instrument spelen en wel aan deze categorie willen meedoen,
dan raden we je aan om even contact met ons op te nemen. Dan
gaan wij bekijken wat we voor je kunnen regelen.
Je mag maximaal 5 minuten optreden!
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M u z i e k i n s t ru m e n t groep
Zit je met meer kinderen tegelijk op muziekles? Dan kunnen
jullie je als groep voor deze categorie inschrijven om aan
de Pythische Spelen voor kinderen mee te doen! Maar
het kan natuurlijk ook dat jij bijvoorbeeld gitaar speelt,
je vriendje of vriendinnetje keyboard en weer een ander
fluit. Ook dan kunnen jullie samen wat nummers instuderen aan deze categorie meedoen.
Alle instrumenten zijn toegestaan, maar je moet ze wel zelf
meenemen. Met sommige instrumenten, zoals een piano, is dat
natuurlijk moeilijk. Mocht één van jullie op zo’n moeilijk meeneembaar
instrument spelen en wel aan deze categorie willen meedoen, dan
raden we je aan om even contact met ons op te nemen. Dan gaan wij
bekijken wat we voor je kunnen regelen.
Jullie mogen maximaal 5 minuten optreden!

Za n g - e n m u z i e k combinatie
Speel jij bijvoorbeeld gitaar en zing je er ook nog bij? Dan is deze categorie voor jou geschikt!
Maar je kunt ook meedoen met een groepje muzikanten, die vergezeld worden door één of meer
zangers of zangeressen!
Alle instrumenten zijn toegestaan, maar je moet ze wel zelf meenemen. Met sommige instrumenten, zoals een piano, is dat natuurlijk moeilijk. Mocht één van jullie op zo’n moeilijk meeneembaar instrument spelen en wel aan deze categorie willen meedoen, dan raden we je aan
om even contact met ons op te nemen. Dan gaan wij bekijken wat we voor je kunnen regelen.
Ook jullie mogen zingen in de taal die jullie fijn
vinden, elke taal is oké! Maar één ding: ook jullie
optreden mag niet langer dan 5 minuten duren!
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