
LESBRIEF WARS 
Beste leerkracht,  

Je komt samen met je klas naar de voorstelling WARS kijken.   
Een kleurrijke gloedvolle voorstelling met poppen, animaties en live 
muziek.  We geven je als leerkracht graag mee waar de voorstelling 
over gaat en waar we ons als makers door geïnspireerd wisten, maar 
we geven er de voorkeur aan, om na de voorstelling aan de slag te 
gaan. Daarvoor krijgen jullie na afloop HET ARCHIEF VAN DE DINGEN 
mee.  

WARS is een muzikaal en visueel verhaal dat 
zich leest als de afdruk in een vuursteentje  

WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een bruisende 
grootstad, waar aan de rand, in de haven, een bonkige man 
woont. Wars is een eigenzinnige kraandrijver die samen met 
zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont. De kleine Luttel 
keert elke avond huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, 
dopjes en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet in 
haar jaszak past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen 
kan thuisbrengen. 

Het archief van de dingen 

Na afloop krijgt elke klas een bijzonder pakketje mee. 

Kinderen zijn meester in het bezielen van alles wat ze vinden en wat 
er zich in hun zakken herbergt. Ze voelen zich onderdeel van hun 
omgeving en weten zich heel erg verbonden met dieren en planten.  

Elke klas krijgt een doosje mee met daarin het begin van een 
verzameling die je samen met je klas verder kan uitbouwen, met 
opdrachten en een luister-cd. (met QR-code om ook digitaal te 
luisteren)  
Ga samen met je klas ‘spoorzoekers’ op expeditie in en rond de 
school en leg in de klas een archief aan.  Verzamel, teken,  
bedenk en geef jullie eigen archief vorm.  

Hier kan je ook terecht voor extra beeldmateriaal en het 
luisterverhaal.  
https://talenthee.be/producties/wars-5/het-archief-van-de-
dingen.html 

De makers van WARS 

Maarten Van Aarschot en Reineke Van Hooreweghe (concept en spel)  

Bas Van Damme (spel en zang) 

Toon Van Mierlo en Pascale Rubens (compositie en live uitvoering)  

Robbe Mols (technisch ontwerp)  

Sofie Vandenabeele en  Jeroen Ceulebrouck (animatie) 

Achtergrond WARS 
Luttel dartelt in de voorstelling rond, lichtvoetig en neuriënd gaat ze 
op ontdekking en treft er elke dag een wonderlijke wereld aan. De 
stad is een entiteit op zich, alsmaar meer mensen wonen in de stad, 
de natuur verhuist mee. Er is een opwindende evolutie aan de gang, 
aan een razend tempo passen ecosystemen zich aan en zijn ze 
vindingrijker en creatiever dan ooit. Deze fase luidt een nieuw en 
hoopvol tijdperk in. Tal en Thee maakt van deze fascinerende evolutie 
een theatrale vertaling, op maat van groot en klein. Elk kind heeft het 
vermogen om met die ‘Luttelloep’, die verwonderde blik naar de 
werkelijkheid te kijken, zonder de benadering vanuit het hoofd. De 
voorstelling en de naverwerking nodigen  uit om op die manier te 
kijken en op ontdekking te gaan, met open vizier. 
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