
Op een grote paddenstoel
             Alda loeffen





Op een grote paddenstoel
                               

             naar een poppentheatervoorstelling

                                                van 
               Alda Loeffen



Dit is tante Alda
Ze lijkt wel op
op een paddenstoel.
Tante Alda is in het bos.
Ze gaat kabouter
Spillebeen zoeken
om samen op een grote
paddenstoel
te zingen en te dansen !





Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen 
Op en neer te wippen, 
zingt tante Alda.

Nee, nee, zegt Spillebeen.
Dat gaan we niet doen.
Het gaat regenen
en kabouters slapen
altijd overdag.
Welterusten!





Wat maakt dat nou uit
Een beetje regen!



Tante Alda wil graag buiten spelen,
zingen en dansen!



Wordt nou wakker Spillebeen
Je kan best een keertje overdag 
wakker zijn.
Gaan we zingen?
Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht!
Nee, zegt Spillebeen 
ik heb keelpijn...al die regen...
Alleen als ik op mijn pianootje
kan spelen, kom ik naar buiten!





Maar waar is zijn pianootje ?



Ook nog overal rare beestjes.
Wegwezen !

Het pianootje is voor 
kabouter Spillebeen!



Ja dit is een heel mooi 
pianootje, vindt Spillebeen.
Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
begint hij te spelen.





Allemaal samen,
roept Spillebeen blij.
Zat kabouter Spillebeen 
Op en neer te wippen! 





Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht...
Nee, nee, roept Spillebeen
Wat doe je nou tante Alda?
Krak, zei toen de paddenstoel
Zo gaat het liedje, zegt tante Alda. 
Nee, nu doe ik niet meer mee.
Welterusten!





Dat is nou jammer.
Dit liedje is iets te wild voor Spillebeen.



Allebei de beentjes
Hoepla in de lucht.



Welterusten tante Alda!
Het wordt alweer donker.
Dan gaat tante Alda slapen 
op de omgehakte boom.
Héé !
S'nachts komt kabouter Spillebeen
nog even een knuffeltje geven.
S'nachts komen alle kabouters naar 
buiten
en doen kleine lieve dingen voor de 
mensen.
Welterusten !





Tante Alda wil graag met kabouter 
Spillebeen op een grote paddenstoel 
zingen en dansen.
Maar Spillebeen komt alleen s'nachts 
naar buiten, of heel even overdag als 
hij op zijn pianootje kan spelen!
Een peuter-voorstelling in het bos van 
poppentheater Alda Loeffen.

www.aldaloeffen.nl
info@aldaloeffen.nl




