
AKKE AKKE TUUT 
TOELICHTING 

BESTE PAPA, MAMA, PLUSPAPA, PLUSMAMA, OPA, OMA…
jouw kleuter keek vandaag met de klas naar de theatervoorstelling ‘Akke Akke 
Tuut’ van 4Hoog.

Dit is een ontroerende, grappige, poëtische voorstelling over Lander en zijn opa.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien. Daar wil Lander iets aan 
doen. Hij brengt opa met de trein naar zee. Of brengt hij de zee naar opa?
Meer info over en stukjes uit de voorstelling kan je vinden op www.4hoog.be

Zo’n theaterbezoek is een heel avontuur. Als je er even naar vraagt, hoor je mis-
schien wel verhalen over de weg naar het theater, de vele andere kinderen die 
er waren, de grote zaal, het licht dat uitging….

Je kleuter kreeg achteraf van de personages een klein doosje mee.
Een klein waardevol souvenir, maar ook voor jou een aanleiding om even bij je 
kleuter te polsen…
• Kreeg je een doosje? Van waar heb je dat? (van Lander en opa)
• Wat deden ze op toneel? (met de trein en veel valiezen naar de zee gaan, 

kleren aandoen om naar de zee te gaan, een liedje zingen ‘nog nooit de zee 
gezien’)

• Wat zien Lander en opa onderweg? (een wolk, een huis, een klein vogeltje 
en een berg)

• Is opa oud? Hoe zag je dat? (loopt beetje krom, hese stem, stramme benen)
• Ziet opa dan uiteindelijk de zee? (jaaaa! en vissen en zand en hij danst in zijn 

zwembroek)
• Vond je het toneel mooi? leuk? spannend? grappig? eng? 

Geniet van dit gesprek met je kleuter!
Wil je nog meer inspiratie om thuis rond de voorstelling te praten of te knut-
selen… bekijk zeker de lesmap. Er staan ook leuke ideetjes in om thuis aan de 
slag te gaan.

groetjes!
4Hoog

CREDITS
Regie en scenografie: 
Raf Walschaerts, Mich Walschaerts 
& Stef De Paepe 
Spel: Lander Severins en  
Thomas Van Caeneghem
of Andy Van Kerschaver en  
Bartel Busschaert
Muziek: Thomas Van Caeneghem
Kostuums: Dorine Demuynck
Techniek: Peter Van Hoof en 
Kris Van Oudenhove
Productieleider: Maaike Scheltjens

Als je graag samen eens komt kijken, 
naar AKKE AKKE TUUT of één van  
onze andere voorstellingen,  
altijd welkom!

Kijk op www.4hoog.be  
waar en wanneer we spelen.

https://www.4hoog.be/nl/production/15697/akke-akke-tuut
https://planning.4hoog.be/files/Akketuut/aat-lesmappdf.zip
http://www.4hoog.be 

