
 
 
Thema: Van Gogh’s zonnebloemen 
Focus: beleven in kunst, how to introduce sunflowers to Ronald 
Beweging: groeien, opklimmen 
Kleur: geel en blauw (bij binnenkomst) 
Word exploration: Heppie  
Context: International Disability Conference 
Muziek: Vogelgeluiden https://www.youtube.com/watch?v=prRhgN7DdLs 
Hair – Let the sunshine in (vanaf 2.20)  https://www.youtube.com/watch?v=06X5HYynP5E 
Geur: honing 
Decor: kring of halve maan 
Licht: van donker naar (zon)licht 
Benodigdheden: BIM ballen, gele doeken, ventilator, strohoeden, anti-stressballen,(oude) 
boeken, (schoen)borstels, hoofdmassagespinnen, lichttambourijn, gele sambaballen, gele 
poncho’s, geel plastic, plastic zakken, zwarte aarde, hooi, honing, bijenpak, eierkoeken, 
triangle of gong, waterverstuiver, blaadjes, stok, ballonnen met licht, Magazine, geel 
(bedrukt) papier, gele confetti, boomschors, lichte doek, lichten, kwasten, hoepel, Magazines, 
geel papier, bladeren, gele confetti, houtsnippers, sensory zakjes, sterrendoek, gong/triangle, 
eierkoeken, honing, pepernoten, blauwe regencape, geel tule, jute zakken 

Scenario:  

1. Entree met Para en Plu, vogelgeluiden 
2. Welkom met gong/triangle (Phil)  
3. Introduceren Zonnebloemen van Van Gogh: 
4 De doorbraak: zaadje komt uit de grond : Liggen onder sterrendoek, blauwe doek 

slepen naar ieders voeten, schoenen borstelen, bladeren/pepernootjes wegvegen (in 
schoen doen) 

5 Bim bal oprollen tot knie (bloem ontstaat), maanbal rondom laten gaan(marian) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Regengeluid met hoepel als rainmaker 
7 Plastic rond iemand rollen, blauwe cape aandoen, tikken van regen, waterverstuiver, en 

rodgaan met blauwe paraplu (Marian) 
8 Wind: ventilator aanzetten, grote biozakken vullen met lucht en in ruimte brengen, wiegen in 

de wind 
9 Blaadjes laten wapperen, over armen en gezicht zijdetule strijken, bladeren in Magazine en 

geel papier verscheuren en laten dwarrelen met gele confetti - omarmen 
10 Zon op de bloem Gele poncho aantrekken, en beschijnen met (hoofd) lamp Oh, rondgaan 

met gele paraplu 
11 Bloem ontluikt: Bim bal over hele lijf rollen, met penseelstreken blaadjes openen 
12 Bloem gaat open, naar zon gekeerd: Ritme slaan met lichttamboerijn boven het hoofd (Dag 

Bloem Ploem Ploem, naar gedicht Paul van Ostayen) 
13 (hoofdmassage met massagespin) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Nectar verspreidt zich: Stampen (stampertje), bzzzzzz (bij komt), zaadjes wegblazen op hand.  
15 (met doek wapperen)  
16 Muziek : Let the sunshine in (met gele sambaballen) 
17 Rondgaan met eierkoek en honing, Uitwuiven met Para en Plu 

Bij Space Station leer/ervaar je zonder woorden/(leer) stof 
Stampen doen we op de grond, en de bladeren/bladzijden laten we dwarrelen: wij leren met de 
zintuigen 


