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Beste leerkracht
U gaat binnenkort met uw leerlingen naar de voorstelling De Toverfluit.

De Toverfluit is een spannende opera van Mozart. Het is de allerbekendste ter 
wereld. Iedereen kent de beroemde aria van de Koningin van de Nacht.
Onze Toverfluit speelt zich af in de ruimte. Met raketten en planeten en reizen door de 
tijd. Een astronautenprins redt een prinses uit handen van een boosaardige tovenaar. Dit 
doet hij in opdracht van haar moeder, de Koningin van de Nacht. Een nogal heftig type. 

VOORBEREIDING
Pamina valt in slaap terwijl haar ouders ruzie maken. Ze verdwijnt in een eigen heelal, 
een droomwereld waarin de Koningin van de Nacht en de Zon ruzie om haar maken. In 
dat heelal vind ze haar eigen weg.

Met het lesmateriaal kunnen kinderen een glow in the dark poster maken voor boven 
hun bed. Ze krijgen een werkposter om hun eigen heelal vorm te geven, waar hun eigen 
regels gelden en waar elke planeet staat voor een eigenschap die ze hebben. 
Op de poster staat bijvoorbeeld planeet Venus afgebeeld, de planeet van de liefde waar 
je je kuskunsten kunt perfectioneren. Er is Jupiter, de planeet die de regels bepaalt: wat 
zijn de regels in jouw heelal? Er zijn zwarte gaten, waar in kan tekenen wat je zou willen 
laten verdwijnen.
Het lesmateriaal biedt uw leerlingen een speelse manier om te verkennen uit welke 
eigenschappen ze bestaan. Het benadrukt dat er in iedere leerling andere planeten 
huizen, en tevens dat ze de mogelijkheid hebben zelf te kiezen op welke planeet ze even 
willen verblijven,
Onze ervaring leert dat het plezier en de betrokkenheid van leerlingen groter wordt, 
wanneer u de voorstelling in de klas voorbereidt. Wij vragen u hiervoor uw medewerking 
en een uurtje van uw tijd. 

Neem per opdracht ongeveer 5 minuten. Het zou kunnen dat u voor de ene opdracht 
langer tijd nodig hebt dan voor de andere opdracht, u kunt daar los mee omgaan.
Mochten uw leerlingen langer de tijd nodig hebben om de poster in te vullen,  
dan kunnen zij dit zelfstandig doen, de opdrachten staan namelijk ook achter  
op de poster. 

We wensen u veel plezier met het materiaal en natuurlijk met  
de voorstelling.

Hartelijke groet,
Eva Knibbe / Lot Houtepen
Educatie Toneelmakerij
020 522 60 79
evaknibbe@toneelmakerij.nl / lot@toneelmakerij.nl

Wilt u meer weten over de voorstelling? > 
www.silbersee.com of www.toneelmakerij.nl
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JE EIGEN HEELAL 
Duur: 1 uur
Dit lespakket bevat: werkposters, glow in the dark-verf, lippenstift
Extra benodigdheden: kwasten, stiften

U vertelt: 
‘Binnenkort gaan we met de hele klas naar de Toverfluit.' 

De Toverfluit is een spannende opera van Mozart. Het is de allerbekendste ter 
wereld.  
Iedereen kent de beroemde aria van de Koningin van de Nacht.
Onze Toverfluit speelt zich af in de ruimte. Pamina valt in slaap terwijl haar ouders 
ruzie maken en wordt wakker in de ruimte, tussen raketten, planeten, en allerlei 
ruimte-wezens.

Op planeet aarde wonen is niet altijd leuk, wanneer je bijvoorbeeld een Cito-
toets hebt, wanneer er een bal op je hoofd komt tijdens gym, je broer of zus alle 
aandacht krijgt of je ouders ruziemaken 
Wanneer zou jij wel even weg willen?  
Snel je raket pakken en verdwijnen van planeet aarde! 

We gaan een heelal-poster maken voor boven ons bed, zodat je, wanneer planeet 
aarde even tegenstaat, in slaap kan vallen en met een raket op zoek kan gaan naar 
een betere planeet.‘

1  > 
Op de poster zie je een stukje van planeet aarde. Teken op het label aan planeet 
aarde een moment waarop jij wel even weg zou willen gaan. In de verte staat je 
raket al klaar, gelukkig!
 

2  > 
Wacht, je mag nog iets meenemen! 
schrijf in de koffer 3 dingen die je graag mee wilt nemen de ruimte in
- Iets voor wanneer je de moed verliest
- Iets voor wanneer je je verveelt
- Een goede herinnering aan planeet aarde

3  > 
Om vooruit te komen heb je energie nodig, brandstof. Energie krijg je wanneer je 
ergens zin in hebt. De een krijgt energie van dansen op een feestje, de ander van 
knuffelen met een huisdier of van een lekker ijsje. Schrijf wat jou energie geeft op  
de brandstofpomp. 
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4  > 
Het heelal is groot, en de weg die je moet afleggen is lang. Wanneer de moed je in 
de schoenen zinkt, kan goede raad heel fijn. Heeft iemand jou wel eens een goede 
tip gegeven? Schrijf deze tip in het kompas zodat je de goede richting kiest. 

Klaar voor vertrek? 3, 2, 1 ……
We gaan nu het heelal invullen.   

5  > 
In de Toverfluit is de Koningin van de Nacht de moeder van Pamina. Gelukkig is 
de koningin van de nacht niet jouw moeder en zijn er andere mensen die voor je 
zorgen. Denk aan een vrouw die voor je zorgt; je moeder, pleegmoeder, buurvrouw 
of misschien je juf. Plak op het etiket van het parfumflesje iets dat naar haar ruikt. 
Kookt ze soms, hoe ruikt dat? Houdt ze van bepaalde bloemen, welke? Drinkt ze 
koffie of thee en ruikt ze daar naar? Als ze bijvoorbeeld van koffie houdt, plak er 
dan wat koffie op.

6  > 
De Koningin van de nacht is een nogal gevoelige vrouw, ze voelt maar en voelt maar 
en dat bepaalt haar hele leven.  
Hoe voel jij je eigenlijk? Vul de gevoelsthermometer in.

7  > 
De zon is in de Toverfluit de vader van Pamina. Van hem moet alles altijd vrolijk zijn. 
Kan je neplachen? Begin eens met een glimlach en maak dan een geluid alsof je 
stiekem giechelt. Leg je handen op je buik, schudt met je schouders en lach steeds 
harder. Wat gebeurt er als je nep lacht? Zou je dit ook kunnen als je heel verdrietig 
bent?
Schrijf op een klein briefje een moment op waarop je  vrolijk moest zijn, maar het 
eigenlijk niet was.  Stop het briefje in een envelopje en plak het envelopje op de 
poster. Niemand kan lezen wat je opgeschreven hebt. 

8  > 
In het heelal zijn zwarte gaten. Niemand weet wat er in die zwarte gaten zit, want 
als je dichtbij een zwart gat komt, verdwijn je. Wat zou jij willen laten verdwijnen in 
een zwart gat? Heb je kleren die je niet mooi vindt, mensen die je liever nooit meer 
ziet, liedjes die je liever niet hoort, eten dat je niet lust, iets dat je wil vergeten? 
Teken wat je  in het zwarte gat wil laten verdwijnen. Je hoeft niet mooi te tekenen 
want daarna kras je je tekening helemaal zwart, zodat deze verdwijnt. 

9  > 
Saturnus is de planeet van melancholie. Melancholie is een woord om te beschrijven 
dat je met liefde ergens aan denkt en daar verdrietig van wordt. Schrijf op de 
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ansichtkaart een tekst voor iemand die je zou missen als je de ruimte in zou gaan. 
Lieve…
Het is hier….
Ik mis je wanneer ik ….
want…….
Ik zwaai naar je vanuit de ruimte.

10  > 
Venus is de Godin van de liefde en naar haar is een planeet vernoemd. Wie weet 
vind jij op een dag je grote liefde. Stift je lippen, sluit je ogen, en geef een kus op 
planeet Venus.

11  > 
Mars, de rode planeet van de woede en de oorlog. Pak een pen, potlood of stift, 
het liefst een rode. We gaan deze planeet kleuren maar niet op een gewone manier. 
Vóór je gaat kleuren denk je aan iets wat je heel boos maakt. Nu kleur je krassend, 
met zo veel woede als je maar op kan roepen, planeet Mars in.   

12  > 
Mercurius is een super snelle planeet die om de zon draait. Deze planeet is goed 
in snel zijn. Waar ben jij goed in? Als je weet waar je goed in bent, kun je dat op je 
reis door de ruimte gebruiken. Schrijf in de medaille een van dingen waar jij goed in 
bent. 

13  > 
De planeet Jupiter is de planeet van de oppergod. Wat zijn de regels in jouw heelal? 
Hoe zorg je dat jouw heelal een fijne plek is? Schrijf drie regels in het wetboek op 
waar iedereen zich aan moet houden. 

14  > 
Grote beer > wie kan er wel een knuffel van jou gebruiken? Schrijf die naam bij de 
grote beer.

15  > 
Een vallende ster. Doe een wens. Spreek hem niet hardop uit maar doe je ogen dicht 
en fantaseer dat het waar is.

Wie weet helpt deze poster voor boven je bed om af en toe te dromen over jouw 
eigen heelal, waar je met een raket kan landen op welke planeet je maar wil. 
Bepaal je eigen route, want jij hebt het stuur in handen! Wil je even chillen in een 
badje liefde op planeet Venus of liever flink stampvoeten op Mars? 

In de Toverfluit kan je zien hoe Pamina’s reis door het heelal verloopt. 
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