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Bibo Show - Liedjes van toen naar nu
Een aansprekende muziek- en dansshow voor kinderen, gebaseerd op bekende Nederlandse kinderliedjes
in een ander jasje, meer van nu.
Heb je zin om samen met ouders en grootouders lekker gek te doen, te zingen, te springen en te dansen.
Bibo is een ééndino, een fantasiedier (een dino en éénhoorn) die zich anders voelt dan alle andere dieren.
Bibo weet het eigenlijk niet: is hij een dino of eenhoorn? Is hij misschien
een monster? Of hij is monsterlijk lief?
Zijn mama is een dino en zijn papa een eenhoorn, of is het andersom? Hij
leeft in twee werelden, dat is fijn maar soms ook lastig, maar iedereeen
vind Bibo ook erg bijzonder, stoer en lief tegelijk. Bibo heeft vriendjes en
vriendinnetjes, hij houdt van voetballen, maar ook van koekjes bakken.
Bibo wil stoer doen, maar ook graag lief zijn. Bibo houdt in ieder geval van
zingen, dansen en gek doen. Bibo´s favoriete kleuren zijn natuurlijk die
van de regenboog. Bibo droomt van ravotten, maar ook van paardrijden.
Iedereen kan zich in Bibo herkennen. Iedereen houdt van Bibo.
Met Bibo voel je dat allemaal goed is: stoer of lief...in ieder geval is het
doel om samen plezier hebben met Bibo. Zing en dans mee en doe eens
lekker gek!

www.biboshow.nl

De Biboshow is een co-productie van: Rockinc Entertainment & Muijsenberg-theatre music & more
Voor boekingen en informatie:
Loek Muijsenberg
M +34 628324203 | T 085 201 6 201 |loek@muijsenberg.nl | www.muijsenberg.nl

Doelgroep/leeftĳdindicatie (basisonderwĳs 4+, kinderopvang en naschoolse opvang)
1. Didactisch achtergrond
Een Ééndino is een fantasiedier (dino en een éénhoorn) die zich anders voelt dan alle andere dieren. Hij (of zij) weet eigenlijk niet
of hij een dino of een eenhoorn is. Is het een monster? Een lief monster? Of monsterlijk lief?
Zijn mama is een dino en zijn papa een eenhoorn, of andersom. Hij leeft in twee werelden, dat is fijn maar soms ook lastig. Soms
wordt Bibo gepest, maar iedereeen vind Bibo ook erg bijzonder, stoer en lief tegelijk.
Bibo heeft vriendjes en vriendinnetjes, voetballen leuk vinden, maar ook van koekjes bakken houden. Bibo wil stoer doen, maar
ook graag lief zijn. Bibo houdt in ieder geval van zingen, dansen en gek doen. Meestal is Bibo super vrolijk, maar soms is Bibo ook
wel verdrietig. En misschien vraag je je wel af waar Bibo echt niet tegen kan. Zijn boosheid, zijn frustraties, waar is hij bang. Heeft
hij soms ook wel eens zin om te vechten. Bibo is jongensachtig, maar ook meisjesachtig. Bibo´s favoriete kleuren zijn die van de
regenboog. Natuurlijk! Bibo droomt van ravotten, maar ook van paardrijden. Iedereen kan zich in Bibo herkennen. Iedereen houdt
van Bibo Alles is gebaseerd op “De kleur roze en poppen horen niet per se bij meisjes en blauw en auto’s niet automatisch bij
jongens” (bron: ouders van nu). Met Bibo willen we laten zien, dat het allemaal goed is: een jongensachtige jongen, jongensachtig
meisje, een meisjesachtig meisje en een meisjesachtige jongen! Het doel is samen plezier hebben met Bibo, die ook geen duidelijk
label heeft! Samen zingen, dansen en dus ook meer bewegen in de klas en in het theater!

2. Het Grote Bibolied
Het grote Bibolied speelt tekstueel in op dit thema, maar verraad niet alles (dit geeft namelijk ruimte voor verhaallijnen in de
video´s en de show). In de loop van de tijd, leren we Bibo steeds beter kennen. De tune van het grote Bibolied, wordt ook als
achtergrond muziek ingezet bij de avonturen video´s en in de verbindende teksten tijdens de shows. Zo “komt” de melodie er
goed in. Deze melodie als achtergrond kan snel (vrolijk) of langzaam (verdrietiger) zijn. Muziek is de kern van Biboshow. Los van
het Bibolied is de Biboshow op gebasseerd op oudnederlandse kinderliedjes (onderwijzers en ouders kennen ze allemaal) in een
nieuw jasje (kinderen maken wellicht de eerste keer kennis met dit cultureel erfgoed). Zo kan muziek maken weer volop op de
agenda gezet worden. Ook het feit dat alle liedjes een choreografie hebben, kan sport en beweging ook worden ingebed.

3. De avonturen van Bibo
De avonturen van Bibo zowel online als in het echt, zijn verhalen die gebasseerd zijn op “identiteit”. Daar wordt je soms vrolijk
van, maar soms ook wel eens verdrietig. Voorbeelden van avonturen van Bibo kunnen zijn. Een cadeautje uitzoeken, kleren kopen,
welk liedje kiezen we, een roze of blauwe tandeborstel, of toch een groene, koekjes bakken, bewegen (sporten), favoriete
slaapliedje, Bibo is boos, Favoriete kleuren (regenboog), Bibo op vakantie, Bibo gaat naar de dokter, Bibo droomt over
monsters...etc etc..

4. Doelgroep
In eerste lijn uiteraard de kinderen en hun (groot-)ouders. Maar ook werknemers in educatie. Qua onderwijs betekent dit
peuterspeelzalen, kinderopvang, naschoolse opvang en het reguliere basisonderwijs. Ook kunnen volwassenen met een
verstandelijke handicap onderdeel uitmaken van de doelgroep. Deze laatste groep kent ook heel zeker de Oudhollandse liedjes!

