Verteller 1:
Verteller 2:
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:

(4 kids)
(2 kids)
(5 kids)
(5 kids)
(5 kids)
(3 kids)

Situatie 1:
(V1) Vandaag nemen we een kijkje bij Magnesia. Magnesia is een gebied op de
aarde. De aarde is een grote magneet. De mensen in Magnesia merken dit elke
dag. De magneet is zo sterk dat ze aan de aarde vastgekleeft lijken.
(Groep 1 beeldt uit dat sommige dingen wel aangetrokken zijn en anderen niet. Ze
krijgen een sticker op shirt met: paperclip, muntgeld, fiets (aangetrokken) en
schoenen, tas, schoolboeken, (afgestoten) De kinderen die afgestoten worden, die
lopen of bewegen zich voort. De kinderen die aangetrokken worden, proberen hun
voeten los te krijgen.

Situatie 2
3 kinderen stappen podium op. Ze gaan naast elkaar staan en doen hoofd naar
beneden. Voor op het podium ligt een auto
Kind 1 stapt een stap naar voren en doet hoofd omhoog:
‘Mijn naam is Magneet. Ik zal jullie laten zien hoeveel kracht ik heb.
(laat eerst spierballen zien, loopt naar voren en pakt de speelgoedauto. Zonder
moeite tilt hij/zij de auto hoog in de lucht. Doet nu een stap naar achter en doet hoofd
weer omlaag.)
Kind 2 stapt nu een stap naar voren en doet hoofd omhoog:
‘Mijn naam is Magneet. Ik zal jullie laten zien hoeveel kracht ik heb. (laat eerst
spierballen zien, waarna hij/zij naar auto loopt. Kind speelt alsof hij probeert auto op
te tillen maar dit niet lukt) Uiteindelijk loopt kind terug naar plaats met een verdrietig
gezicht.
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Situatie 3:
(V2) In Magnesia wonen heel veel kinderen. (groepje 3 met wit shirt) Samen
spelen ze en maken plezier. De kinderen worden ouder en zo ontmoeten ze ook
vele andere kinderen. Op een dag komt er een groep kinderen op bezoek.
(groepje 4; wit shirt)
(Groepje 3: speelt met bal en ander speelmateriaal op het podium. Groepje 4 komt
podium oplopen en zeggen: Hoi!
Groepje 3 begroet groepje 4.)
(V2) De kinderen zijn precies hetzelfde. Ze willen graag bij de kinderen van
Magnesia komen.
(Groepje 4 flirten met groepje 3. Proberen aandacht te zoeken van groepje 3.
Uiteindelijk proberen ze een kusje te geven, maar dan is de ‘kracht’ zo groot dat ze
net voordat ze een kus gegeven hebben achteruit getrokken worden)

(V2) Een paar dagen later komt er een andere groep kinderen op bezoek in
Magnesia (rood shirt) Zij zijn anders en zien de kinderen van Magnesia.
(Groepje 3: speelt met bal en ander speelmateriaal op het podium. Groepje 5 komt
podium oplopen en zeggen: Hoi!
Groepje 3 begroet groepje 5.)
(Kids van groepje 4 flirten met groepje 3. Proberen aandacht te zoeken van groepje
3. Uiteindelijk slaan ze armen om elkaar heen en gaan met rug naar publiek toe
staan en maken smakgeluiden.
De kinderen van groepje 6 kijken al die tijd vanaf de rand van podium toe wanneer ze
de smakgeluiden horen, lopen ze naar de ‘stelletjes’ toe en proberen ze uit elkaar te
krijgen. Dit lukt niet!

(Als een groep erg lacherig is over verliefdheid kun je er ook voor kiezen om de
kinderen niet verliefd te laten zijn, maar dat ze elkaar uitkiezen om mee te spelen)
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