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Lefkop is een energieke Rotterdamse
jeugdtheatergroep. Met hun razendsnelle
voorstellingen blijven ze het publiek altijd een
stapje voor blijven. Jong en oud gaan hoe dan
ook met een lach de zaal uit!
Lefkop is opgericht door de jonge en
gedreven theatermakers Carl Hoogvliet en
Dennis Jongejan. Na hun afstuderen in 2015
speelden ze al diverse voorstellingen in
theaters, op scholen en theaterfestivals. In
2016 maakten ze de voorstelling WC Monster
met schrijver en regiseur Tim Kamps en
actrice Elène Zuidmeer. Met deze voorstelling
veroverden ze de harten van alle ouders en
kinderen op theaterfestival de Parade.
De mannen slaan voor het seizoen 2017-2018
opnieuw de handen ineen met Tim en Elène
voor een uitbreiding van WC Monster met
nieuwe personages en nog meer humor.

Contact

We zijn erg benieuwd naar wat de kinderen
voor/achteraf hebben gemaakt! Stuur je ons
wat foto’s? Of heb je leuke beelden van de
voorstelling? Mail het naar info@lefkop.nl.
Je kunt ons ook taggen op Facebook met
@lefkop of op Instagram met @lef_kop of
gebruik #lefkop.
Wil je meer weten over lefkop?
www.lefkop.nl
www.facebook.com/lefkop
www.instagram.com/lef_kop
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Over WC Monster

Elène werkt al jaren als toiletjuffrouw in een
superduur warenhuis, maar droomt eigenlijk
van verre reizen. Ze verveelt zich. Elke dag is
hetzelfde. Op een dag is er iets raars aan de
hand. Elène’s klanten gaan de WC in, maar
komen er niet meer uit. Ze gaat op onderzoek
uit met behulp van de kinderen. Zal ze het
mysterie ontrafelen?
WC Monster laat je op humoristische wijze
ervaren hoe de kracht van jezelf zijn, zorgt
voor het overwinnen van obstakels.
De voorstelling duurt ongeveer 50 min en is
geschik voor kinderen vanaf 5 jaar (groep 3-6).
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Over theater

Wat weten de kinderen al over theater?
Vraag wie er al eens naar een voorstelling is
geweest. Waar was dat? Hoe zag dat eruit?
Wat heb je allemaal gezien?
Vraag of de kinderen bekend zijn met
onderdelen van een theatervoorstelling:

Podium

Hoe heet het gedeelte waar de voorstelling
wordt gespeeld?

Publiek

Hoe heet het gedeelte waar het de mensen
zitten die naar de voorstelling kijken?

Acteurs

Hoe heten de mensen die de voorstelling
spelen? Wat is hun beroep?

Decor

Hoe heten de spullen op het podium?

Kostuums

Hoe heten de kleren die de acteurs dragen?

Wat doet het publiek?

Leg de kinderen uit waar ze naar toe gaan en
hoe. Wie is de begeleider? Moeten de jassen
en/of schoenen uit? Vertel vervolgens hoe je
je gedraagt als je naar het theater gaat:
Zorg dat je, voordat je de zaal ingaat, naar de
WC bent geweest. Tijdens de voorstelling is
dat lastig; het is donker, je mist een stuk en
het stoort de andere kinderen en de acteurs.
Als je binnenkomt ga je rustig zitten op de
aangewezen plek. Meestal zitten de jongste
(kleinste) kinderen vooraan en de oudste
(langste) kinderen achterin.
Als het licht in de zaal uitgaat begint de
voorstelling. Tijdens de voorstelling mag je
niet kletsen, eten of lopen maar natuurlijk wel
reageren op vragen van de acteurs of op wat
er gebeurt: lachen, klappen etc.
Als de voorstelling afgelopen is en je vond het
leuk kun je de spelers bedanken door voor ze
te klappen (applaus).
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Wat gaan we zien?

Voorafgaand aan de voorstelling kan er een
korte introductie worden gegeven met enkele
bijbehorende vragen om de kinderen uit te
leggen wat ze gaan zien.
De voorstelling gaat over een toiletjuffrouw
die in een superduur warenhuis werkt. Weten
jullie wat een toiletjuffrouw doet? Hoeveel
kost het om in een warenhuis (zoals de Hema
of de Bijenkorf) naar het toilet te gaan?
Elène werkt als toiletjuffrouw om te sparen
voor een verre reis. Ze wil graag meer van de
wereld zien. Wil jij dit ook? Hebben jullie al
eens een reis gemaakt? Waar naar toe?
Op een dag is er iets raars aan de hand. Elène’s
klanten gaan de WC in, maar komen er niet
meer uit. Ze gaat op onderzoek uit en heeft
jullie hulp nodig!

Knutsel opdrachten

1. Er zit iets in de WC van Elène’s werk
waardoor haar klanten verdwijnen. Wat kan
er in de WC zitten? Teken op jouw WC (zie
volgende bladzijde) hoe jij denkt dat het WC
Monster er uit zal zien.
2. Elène werkt als toiletjuffrouw om te sparen
voor een verre reis. Waar zou jij wel eens
naar toe willen gaan? Afrika? De maan? of
misschien wel Spanje? Teken of knutsel een
plek waar jij graag naar toe zou willen gaan.

Schrijf opdracht
De toiletjuffrouw Elène werkt in een duur
warenhuis om te sparen voor een verre reis.
Schrijf een verhaal over waar jij graag naar toe
zou willen gaan. En bedenk ook eens hoe je
dit zou kunnen betalen?

Teken een

WC Monster
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Wat hebben we gezien?
Wat leuk dat jullie naar de voorstelling WC
Monster zijn komen kijken!
Wat heb je allemaal gezien? Wie kwamen
er allemaal langs bij Elène? (Jongen die heel

nodig moest plassen, Frank/Francois de bakker,
Johnny van de sportschool, de loodgieter, de
directeur, de politieagent, John en Cees van de
filmploeg, de stewardess en de conciërge.)
Waar ging de voorstelling volgens jou over?
Wat vond je grappig? Wat is een scene die je
bij is gebleven?
Vond je het WC monster aardig? Waarom
trok het WC Monster al deze mensen in de
WC? Om de aandacht van Elène te krijgen,

omdat hij haar leuk vindt.

Wie vind jij leuk?

Het WC Monster trekt alle vervelende mensen
in het toilet, omdat hij denkt dat Elène hem
dan leuk zal vinden.
Is dit een goede manier denk je om haar
aandacht te krijgen? Wat is wel een goede
manier? Hoe laat jij je moeder, opa, broertje,
buurmeisje, vriend of juf merken dat je hem of
haar lief vindt?

Knutsel Opdracht

Teken, schrijf of knutsel hoe jij iemand laat
zien dat jij hem of haar leuk vindt!
Een groot hart?
Een gedicht?
Of met een cadeau?
Of misschien wel met een knuffel?
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Video Opdracht

Het giftige goedje van de loodgieter mag
eigenlijk niet in de WC. Hoezo mag dat niet?
Heb jij wel iets in de WC gegooid wat eigenlijk
niet mag? Weet jij waar dat heen is gegaan?
We gaan zo een film kijken van SchoolTV,
waarin wordt uitgelegd hoe het riool werkt.
(https://www.schooltv.nl/video/het-riool-eenenorm-netwerk-voor-afvalwater/)
Deze vragen worden beantwoord in de
aflevering, maar kun jij van te voren al een
gokje wagen? Wat denk jij?
Hoeveel liter water gebruiken we per dag om
bijvoorbeeld de WC door te spoelen, douchen
of onze handen te wassen?

125 liter

Waar ligt het riool?

Een groot netwerk nder onze huizen en wegen.
Wat zijn de gekste dingen die de mensen die
in het riool werken zijn tegengekomen in het
water?

Broeken, jurken, zelfs gordijnen!

Waar gaat het rioolwater naar toe?

Naar de rioolwaterzuivering

Hoe wordt het water schoongemaakt?

Eerst wordt het afval samengeperst en daarna
met hulp van bacteriën gezuiverd.
En waar gaat het schone water naartoe?

Terug naar de natuur!

WC weetjes
> Vroeger kiepte men de poepemmer

rechtstreeks in sloten/grachten. Pas sinds
begin 20e eeuw kent Nederland het riool.
> De maffiabaas Guiseppe Setola wist in 2009
te ontsnappen aan de Italiaanse politie via een
luik in de kelder naar het riool.
> Ooit wel eens een vierkante riooldeksel
op straat gezien? Waarschijnlijk niet, omdat
riooldeksels meestal rond worden gemaakt
zodat ze niet in het riool kunnen vallen.
> In Nederland ligt voor 100.000 kilometer aan
rioleringsbuizen.
> De bekendste rioolbewoners zijn ratten,
maar ook muggen krabben, karpers, alen en
wc monsters leven in het riool ; )

Bedankt voor de gastvrijheid
en veel plezier!

