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Twee benen fout,
-vier
poten goed! -

Dieren zijn
ontzettend
slim, snel
en sterk

WELKOM
Heb jij vier poten? In dat geval, welkom op de Dierenboerderij.
Het is mij een eer dat alle dieren gezamenlijk hebben besloten
dat ik, Admiraal, het voorwoord mag schrijven van dit
prachtige pamflet!
Na het lezen van dit propagandaboekje zal je er net als ik
van overtuigd zijn dat een dierenmaatschappij de mooiste
bestaande leefvorm is. Wij
dieren hebben geen mensen
nodig. Wij houden van onze
boerderij. Kennen alle hoeken
en gaten. Wij weten precies
hoe wij voor onszelf moeten
zorgen! Lang leve de Dierenboerderij!

- HOE -

In dit boekje zul je lezen
dat wij dieren ontzettend
vriendelijk, slim, snel en sterk
zijn. Met deze krachtige

eigenschappen, kunnen wij
samen de hele wereld aan. En
belangrijker nog, zo houden
we de mens buiten de hekken.
Ons motto: Twee benen fout,
vier poten goed! Nooit meer
werken voor de baas. Wij
werken voor onszelf!
Lees alle informatie over onze
ideale wereld, ontdek mijn
woordenschat, lees over mijn
zus Hagel en zing met ons
mee in het Boeren-CountryRegels lied!
Want zonder
regels redt een

Tot ziens!
Admiraal

maatschappij het niet. Wij
bepalen wat hier gebeurt, wij
bepalen wie ons keurt. Wij
nemen weer de macht over
onze eigen vacht, onze eigen
kuikens en bovendien de
slacht.
Heb jij veren, vlekken, haren,
manen, een krulstaart of
in ieder geval VIER poten?
Kom dan eens langs en ik
zal je hoogstpersoonlijk een
rondleiding geven over de
enige echte Dierenboerderij!

‘Nooit meeorr
werken vo ij
de baas. Wor
werken vo
onszelf !’

DIERENVRIENDEN BOEKJE
teken hier je eigen
pootafdruk

Wat leuk dat jij op onze boerderij langs komt! Persoonlijk
houd ik heel erg van mensen. Jullie zijn altijd zo lief voor
me. Jullie borstelen mijn vacht en vlechten mijn manen,
heel fijn. Het lijkt me leuk om vrienden te worden. Vertel ik
iets over mij en jij wat over jezelf, goed? Laat je ouders ook
meedoen: hoe meer vrienden, hoe beter!

Ik begin vast! Dikke kus, Dellie

Naam: Dellie
Wat is jouw talent op de
boerderij?

Naam: Knokker
Wat vind jij leuk aan het
werken op de boerderij?

Ik ben vooral heel
mooi, en ik zorg voor
het contact met de
mensen. Ze komen
naar mij kijken en willen
rondjes rijden. Dat vind
ik altijd erg fijn! Ik word blij
van mensen, dus eigenlijk ben ik er voor de
gezelligheid. Waar word jij blij van?

Ik vind het heel fijn om
elke dag hetzelfde te
doen. Dan weet ik als
ik opsta wat er gaat
gebeuren en wat ik kan
bereiken. Ik probeer elke
dag iets harder te werken
zodat iedereen trots op me is! Wanneer ben
jij trots op jezelf? En je familie?

Naam: Admiraal
Wanneer voel jij je het
sterkst?

Naam: Keet

Ik bedenk veel goede
ideeën en als
iedereen het met mij
eens is, dan ben ik
op mijn best. Ik weet
altijd precies hoe we de
dingen kunnen aanpakken. Ik
denk aan de toekomst! Zo werken mijn zusje
Hagel en ik samen. Ik bedenk de plannen en
zij zorgt dat het gebeurt. Waarin ben jij het
sterkst thuis?

Tussen de mensen
in de stad is het zo
druk. Ik ben liever bij
mijn eigen soort, mijn
familie. Iedere dag
kakelen we heel wat af
en ik ga lekker vroeg met de
kippen op stok. Het is een mooie rustige plek
waar ik mijn eitjes kan leggen en de kuikens
op kan voeden. Wat is het fijnst aan jouw
familie?

teken hier je eigen kop
- ZORG

JIJ -

Jouw naam:

Waar word jij blij van?

Wanneer ben jij trots op jezelf? En je familie?

Waarin ben jij het sterkst thuis?

Wat is het fijnst aan jouw familie?

Waarom woon jij op de
boerderij?

Machtig
moeilijke
woorden

PUZZEL

er.
Vul de woorden in bij het goede numm

2

Jongens en meisjes,

Die Admiraal praat zoveel
wartaal. Hij gebruikt zulke
moeilijke woorden. Meestal
snap ik er geen snars van…
Ik heb woorden verzameld
die ik zo ontzettend moeilijk
vind! Kun jij me helpen om de
juiste betekenis te vinden? Weet je
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Dingen die je moet weten en kunnen
om een taak goed uit te voeren.
Staatsvorm waarbij het volk mag
stemmen wie er in de regering komt.
Voorzitter of leider van een land,
staatshoofd.		
Wanneer kippen niet gelijk behandeld
worden als andere dieren.
Zo heette de boerderij toen de boer nog
de baas was, geen dierenboerderij maar...
Een mannelijke geit. 		

wat, doe het samen met papa
en mama. Misschien kunnen
jullie samen de antwoorden
vinden…

Groet, Wil het Schaap
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Een regel waar je je in ieder geval
aan wilt houden.
Je gedachten over iets, iets wat je vindt.
Als je samen een taak uitvoert moet je …
Groot grasveld waar koeien grazen.
Naam van een paard in de voorstelling,
iemand die hard werkt.
Naam van een varken in de voorstelling,
hoogste militaire rang bij de marine.
Kind van een kip.

goede woord.
Trek een lijntje van de betekenis naar het
mening
knokker

president

herenboerderij
principe
democratie
samenwerken

competenties

kuiken

weiland
bok
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Dankjewel!

kipcriminatie
admiraal

c
o
m
3
p
e
t
e
n
t
i
e
s
1

h

b

10

9

w

4

7

p
8

11

n
13

- VOOR

k

12

a

l

INTERVIEW MET HAGEL
Hagel is één van de bewoners van de Dierenboerderij en, misschien wel het belangrijkst, aanvoerder van
alle veranderingen die worden doorgevoerd. Wie is zij
nou eigenlijk en hoe is ze zo’n sterke persoonlijkheid
geworden? We stellen haar wat vragen!

Hoe ben je op deze boerderij
gekomen?
Ik ben hier geboren. Tegelijk
met mijn broer Admiraal
en nog een hoop andere
broertjes en zusjes. Helaas
wilde de boer hen niet
houden.

Dat klinkt best heftig. Is dat
waarom je strijdt voor een
boerderij zonder mensen?
Ja, onder andere. Als de boer
over het erf liep, keek hij ons
altijd zo boos aan van: ‘Ga
in je hok!’ of ‘Wat heb je er
weer een bende van gemaakt,
varken!’ Ik ben het daar niet
mee eens. Wij varkens zijn
prachtige dieren, we houden
wel van modder maar dat zegt
niet dat we vieze dieren zijn.
Wij zijn ontzettend slim en
dat geldt ook voor alle andere
dieren! Wij kunnen makkelijk
zonder mensen.

Heb je ook goede herinneringen
aan de Herenboerderij?
Jazeker! Toen de boer nog
een jochie was, en ik een

big, kroop ik altijd bij hem
op schoot. Hij lag zelf ook in
de modder te rollen en we
speelden elke dag samen.
Wat een heerlijke tijd was dat!

Wat vind je het leukste om te
doen op de Dierenboerderij?
Wij kunnen allemaal heel
hard werken en soms, heel
soms, nemen we gewoon
lekker vrij. Het leukste vind
ik onze feestjes. We kunnen
allemaal heel goed zingen en
we dansen dan de hele nacht!
Fantastisch! Iedereen is hier
ook heel erg aardig en lief
tegen elkaar.

Wat is jouw eigen talent?
Ik ben een goede leider en
kan overzien wat andere
dieren nodig hebben. Op die
manier zet ik iedereen op
de juiste plek aan het werk
en weet ik precies hoe alles
op de boerderij verloopt.
Ik zie mezelf niet zozeer als
president maar meer als een
manager. Iemand die veel
met de anderen overlegt en

‘Je hoeft niewtei
netjes in deen te
te staan t het
wachten tod is.’
voedertij

Wij kunnen
makkelijk
zonder
mensen

midden in het bedrijf, de
boerderij, staat.

Welke boodschap zou je de
wereld willen meegeven?
Het zijn er eigenlijk twee. De
mensen moeten meer respect
hebben voor de dieren en
de dieren moeten meer voor
zichzelf opkomen. We zijn niet
afhankelijk van mensen. Je
hoeft niet netjes in de wei te
staan en te wachten tot het
voedertijd is. Ga zelf aan de
slag! Pak je kansen! Zorg voor
jezelf!

Wat een mooie afsluiter van
dit interview. Nog één laatste
vraag: Wat is je lievelingslied?
Oh dat weet ik wel, maar Keet
kan dat veel beter uitleggen! Ik
roep haar wel even…

- ONZE -

Pssst…
Zet de rode
letters achter elkaar.

!

Wij zingen
en dansen
de hele
nacht

BOEREN-COUNTRY-REGELS LIED

Ik vind het zo tof dat Hagel
mij voorstelde om het lied uit
te leggen, geweldig! Ik ben dan
ook heel muzikaal en tok altijd
in het ritme. Dat is ook leuk voor
mijn kuikens, die kunnen alle muzikaliteit
meepikken! Maar goed, even naar jullie, mijn
lievelingslied is het Boeren-Country-Regels
Lied van
Alto Solo

eet
Veel plezier! KT.Borsten
‰ ¿j ¿

Ó

&

lied. Dat zingt zo lekker
samen! En de countrystyle past helemaal bij mijn
lifestyle. Doen jullie mee? Ik
heb de noten die Hagel zingt voor
jullie op de balk gepikt, die kun je gebruiken, maar misschien ken je het nog wel uit
voorstelling en tok… zing je het zo weg!
dederegels
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Pssst… Kijk op sonnevanck.nl/voorstelling/zwijnenstal en zing het lied met ons samen!

Jongens en meisjes,
dames en heren!

In een democratie mag iedereen stemmen. Het volk (jullie dus) kiest de
beste leider. Maar wij hebben niet
alleen de beste boerderij, Zwijnenstal is ook de beste theatervoorstelling! Ik vraag jullie iets heel
belangrijks te doen.

‘Stem op l
Zwijnensta
voor de s
Podiumkid
Prijs!’

−− Theatertip van Dellie!

HET BANGEDIERENBOS
In Het Bangedierenbos wonen allemaal
bange dieren, ze zijn bang voor de
Grote Gevaren. Ik snap dat wel.
Wonen in zo’n groot donker
bos, zonder lieve kinderen die
je verzorgen. Waar moet je dan
naartoe als je bang bent? En…
wat zijn die Grote Gevaren?
Gelukkig komt Lena naar Het
Bangedierenbos. Zij wil leren om nooit
niet nergens bang voor te zijn. Samen met de
dieren zingt en speelt ze liedjes van Willem
Wilmink en Harry Bannink. Van 29 september
tot 10 november 2019 kan iedereen vanaf 6
jaar zien of het Lena lukt om de dieren van
hun angst te verlossen. Kom je ook?

Stem op Zwijnenstal voor de Podiumkids
Prijs! Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar
mogen stemmen. Hoe mee hoe beter! Ga
naar www.podiumkids.nl.
STEM OP ZWIJNENSTAL!
namens Admiraal!

Wel doen hè! de baas ;-)
Ik ben

Foto: Benning & Gladkova

Dikke kus, Dellie

−− Theatertip van Bok!

SNEUE GEVALLEN

Hee! Heb je alles gelezen?

Dan weet je dat ik heel erg houd van samenwerken. Ik heb een paar ideeën nodig
en jij bent de perfecte persoon om
mij te helpen. Op de bladzijden in
dit boekje staan kleine varkenspootjes met woorden erbij. Zet ze
achter elkaar. Wat is de vraag?

Stuur me je antwoord en ik laat je weten
wat ik ervan vind!

Mail naar educatie@sonnevanck.nl
of stuur een berichtje via
Facebook @theatersonnevanck
of Instagram @theater_sonnevanck.

cces!
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Heel fs, Hagel
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Foto: Sanne Peper

Mensen zijn zóóóó gevoelig. Eén tikkie van
mijn hoorns en zo’n mens ligt om.
Maar niemand, niemand is zo
gevoelig als Bram. Hij komt nooit
buiten, alles is veel te veel voor
hem. Totdat zijn ouders vinden
dat het moet veranderen. Bram
gaat op zoek naar zijn grote idool
Jan de Survival-Man.
Ik ben wel nieuwsgierig… Wij dieren,
wij blijven altijd bij onze eigen boerderij.
Wat zou daar eigenlijk zijn, aan de andere
kant van het hek? Wil je dat ook weten?
Kom dan tussen 2 februari en 15 maart 2020
kijken naar het avontuur van Bram in Sneue
Gevallen. Maar let op hoor, de gevoelens
liggen overal op de loer…

Gegroet, Bok

ZWIJNENSTAL

−− Credits

Tekst & regie
Spel & zang
Livemuziek
Compositie muziek
Liedteksten
Vormgeving
Lichtontwerp
Uitvoering kostuums
Stagiair vormgeving
Dramaturgie
Regieassistent
Zangcoach
Decorbouw
Techniek
Coproductie

Marije Gubbels
Ilse Warringa, Rop Verheijen,
Freek den Hartogh en Whitney Sawyer
Robbrecht Van Cauwenberghe (bajan) en
Frank Stukker (gitaar)
Thijs Borsten
Marije Gubbels
Dieuweke van Reij en Sanne Oostervink
Tim van ‘t Hof
Tamar Wessel
Job Gijsbrechts
Flora Verbrugge
Charlotte Ebbers
Christoph Mac-Carty
Wouter Elzinga
Tobias Matton & Stefan Hegteler
Theater Sonnevanck & de Nederlandse Reisopera

Theater Sonnevanck maakt nieuw muziektheater voor iedereen vanaf 4
jaar. Met fysiek, energiek spel en verrassende en vernieuwende composities
schudden we de verbeeldingskracht wakker. In het theater, in speellokalen
op basisscholen en op middelbare scholen in onze tot theater omgebouwde
vrachtwagentrailer.
De Nederlandse Reisopera maakt operavoorstellingen die je op een andere
manier naar jezelf en naar de wereld om je heen laten kijken. Operaproducties
die mensen verbinden en raken. Onze opera’s zijn ‘totaaltheater voor het hoofd
en het hart’, met vindingrijke ensceneringen, de beste zangers uit binnen- en
buitenland en altijd begeleid door een toporkest uit Nederland.

Fotografie cover: Benning & Gladkova | Fotografie binnenwerk: Agnes Booijink / Ontwerp: Buro Ten Dam

Mis nooit meer een voorstelling

Wil je zelf muziektheater maken?

Blijf op de hoogte van nieuwe voorstellingen,
educatieprojecten en bekijk onze laatste
voorstellingsfoto’s op onze social media.
www.sonnevanck.nl

Je vindt alles over onze educatieprojecten
en ons jongerenproject De Maakers op onze
website of social media.
www.reisopera.nl

leve het
- Lang
dierenrijk! -

