Tour de Gaston – Lesbrief

Welkom
Hier heb je de lesbrief voor de vertelvoorstelling “Tour de Gaston” van Bastiaan de Zwitser.
Lees dit door voor dat je naar de voorstelling gaat.

Vertelvoorstelling?
Bastiaan de Zwitser is verhalenverteller. Dus in plaats van dat er een hele groep acteurs op
bezoek komt, komt hij alleen en vertelt. Het echte werk gebeurt in het hoofd van de
luisteraar. Net alsof je een boek voorgelezen krijgt maak je je eigen beelden. Alleen dat
Bastiaan niet voorleest, hij vertelt uit zijn hoofd en speelt af en toe de rol van de personages.
Het contact met het publiek van groot belang. Bij grappige dingen wordt gelachen, en als
Bastiaan iets vraagt doet hij dat niet voor de vorm, maar wil hij ook echt op dat moment iets
van je weten. Een vertelvoorstelling is een avontuur in je eigen hoofd met de
verhalenverteller als gids.

Samenvatting van het verhaal
(natuurlijk niet vertellen aan de kinderen)
Dit verhaal speelt zich af in de zomer van 1954.
De kleine Gaston Naus mist zijn vader en haalt het in zijn hoofd om naar hem toe te fietsen.
Dat is een fietstocht van Gistel in België naar Parijs in Frankrijk. Dat is zo’n 300 kilometer!
Gelukkig treft hij onderweg behulpzame mensen. Een landloper die wat handige tips geeft,
een lieve boerenmeid en zelfs Geo Lefevre, de bedenker van de Tour de France.
Ondertussen is zijn moeder wanhopig en stuurt de postbode Bert van Brugge achter haar
zoontje aan. Bert heeft echter één pech na het ander en komt moe en gebroken in Parijs
aan.
Op het moment dat de fietser van de Tour door de Finish rijden komt ook de reis van Gaston
tot een goed einde. Iedereen komt terecht waar hij hoort te zijn.
Het verhaal lijkt waargebeurd omdat heel veel feitjes erin zitten.

Voorbereiding van tevoren
Mogelijkheden zat natuurlijk, maar hier zijn wat ideeën
Tijdsbeeld van 1954
Voor de kinderen kan dit jaar als erg lang geleden lijken. Maar grote kans, dat hun
grootouders dit nog hebben meegemaakt. Laat de kids hun grootouders vragen hoe het
vroeger was en wat er in deze ‘korte tijd’ verandert is.
Contact met je fiets
Onze fiets is bijna vanzelfsprekend. Iedereen fiets in dit platte land. Maar waar komt de fiets
vandaan? Hoe heten de onderdelen? Hoe zwaar is een fiets? Wat kun je eraan verbeteren?
Neem een fiets in het klaslokaal en kijk er samen naar, teken hem na, luister naar elkaars
fietsbellen en maak een concert.
Tour de France
Wie in de klas weet wat dit is, wie kan er over vertellen? De Tour de France is naast voetbal
en de olympische spelen één van de grootste sportevenementen die miljoenen mensen in
zijn ban trekt. Voor de kinderen naar de voorstelling komen kijken is het natuurlijk fijn als ze
er al eens van gehoord hebben.

Tips en gedrag bij een voorstelling kijken
De voorstelling is het leukst wanneer iedereen met aandacht en plezier kan luisteren naar
het verhaal. Dus:





van tevoren naar de WC,
rustig zitten,
elkaar niet afleiden
genieten van het verhaal

Net als tijdens de les eigenlijk. En als juf of meester help je de kinderen als ze dit moeilijk
vinden. Ga dus lekker erbij in zitten, het is ook een voorstelling voor jou.

Na de voorstelling
Wanneer het er op zit en iedereen weer terug in de klas is, kan het gewone leven weer door
gaan. Hier zijn nog wat ideeën wat je achteraf kunt doen met de voorstelling.

Avontuur
Gaston heeft een echt avontuur beleeft. Het is natuurlijk wat overdreven, maar dat mag in
verhalen. Geef de kinderen de kans om hun eigen avonturen te vertellen. Wanneer waren zij
ineens alleen en hoe hebben ze dat opgelost? Wat voor spannende en grootse dingen
hebben zijn meegemaakt die gaaf zijn om te vertellen.

Banden plakken
De postbode Bert van Brugge moest wel héél van zijn band plakken. Dat is best moeilijk. Hoe
gaat zoiets? Wat zit er in een bandenplaksetje? Wat kun je ermee doen. Zijn er wat vaders
die graag eens langs komen om te demonstreren hoe zoiets gaat. Vroeg geleerd is oud
gedaan, en je zult het zeker nodig hebben.

Fietsen
Ja het lijkt simpel, maar wellicht toch een mooie afsluiting. Ga samen fietsen. Maak een
leuke tocht samen en maak een kleine behendigheidsparcour op het schoolplein. Wat
natuurlijk een goed moment is om de verkeersregels een door te nemen.

Dank
Rest mij te danken voor het bezoeken van de voorstelling. Hopelijk was het een mooie
ervaring en gaan jullie nog vaak aan elkaar verhalen vertellen. Ik wens je er veel plezier bij.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan de Zwitser
www.bastiaan.com
www.verteltheater.nl

