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Inleiding AiAiAi 
 
Het verhaal 
Er was eens een bos met een Wolf, een Rat, een Haas, een Vogel en twee vrienden; Beer en 
Tijger. 
Beer en Tijger wonen  samen. 
Beertje doet het huishouden en Tijger haalt het eten. 
Een wortel, paddenstoel, aardbei of een ei bij Vogel en boterham met choko bij Rat. 
 
Op een dag ontmoet Tijger een fijn Biggetje. 
Biggetje en Tijgertje spelen samen de ganse dag door. 
Die avond is er alleen 1 ei in het huis van Beer en Tijger. 
Tja, Tijger moest spelen met biggetje dus; drukdrukdruk, geen tijd, geen wortel of 
paddestoel, geen aardbei, geen choko. 
 
's Anderendaags gaat Tijgertje eten zoeken en komt opnieuw Biggetje tegen. 
Ze spelen samen verstoppertje in het donker. 
Tijger vindt dat wel een beetje eng maar Biggetje vindt het keileuk. 
Hij heeft een nieuwe beste vriend gevonden, zijn Tijgertje. 
 
Die avond wacht Beer heel lang op Tijger. 
Maar Tijger komt niet thuis. 
Aiaiai... 
 
Op een dag ontmoet je iemand anders, spannender en interessanter. Het kan iedereen 
overkomen. 
 
 
Een speelse voorstelling 
geïnspireerd op het werk van 
Janosch 
 
Met spel van Gert Dupont, Thais 
Scholiers en Marianne Loots 
in een regie van Marc Maillard 
Techniekjes van Koen Vanhoecke 
Componist/klankwizzard was 
Arne Leurentop 
Poppen, kostuums, decor van de 
hand van Jan Maillard, Bruno 
Smeyers, Astrid Michaelis, 
Klaartje Vermeulen, Janneke 
Hertoghs. 
 
 
 
 



 
Trailer 
Je kan de trailer van AiAiAi samen met kinderen bekijken. 
 
 
 
Geïnspireerd op Janosch 
Het verhaal van AiAiAi is gebaseerd op het boek “Hallo Klein 
Biggetje”. Er zijn enkel nog tweede hands exemplaren te 
verkrijgen. Daarom scanden we het boek in. Wil je de scans is 
hogere resolutie? Stuur dan even een mailtje naar 
evelien@froefroe.be. 
 
 
 
Tekeningen 
Bij de voorstellingen maakte Marc enkele 
inkleurtekeningen. De tekeningen in hoge 
resolutie vind je op onze website bij 
Persfoto’s. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Emoties 
 
Vriendschap 
Tijgertje is dikke vrienden met Beer, maar ontmoet op een dag Tijger. Nu is hij beste vriend 
met Tijger. Bekijk dit filmpje. Praat met de kinderen over vriendschap: 

• Wie is jou vriend? Met wie speel je graag? 
• Wat is een beste vriend?  
• Kan je twee of meer beste 

vrienden hebben? 
 
 
Gekke gezichten 
Biggetje vindt aarbeien vies en 
dat kan je ook zien aan zijn 
gezicht. Trek zelf gekke bekken 
voor de camera of voor de 
spiegel.  
Hoe kijk je als je  

• iets vies vindt, 
• droevig bent, 
• blij  
• of bang? 

 
 
 

 
 
Dansen maar 
De voorstelling zit vol fijne muziek. Zoals je ook in dit filmpje van vlieg kan zien.  
Het slot lied van de voorstelling is een echt feest. Speciaal voor jullie plaatsten we het op 
onze website. Hebben jullie te veel energie of iets om te vieren? Zet dit liedje op en dans je 
benen uit je lijf.  



Taal- en rekenspelletjes 
 
Tellen tot 10 
Beertje telt tot 10 en op het moment dat hij bij 10 is, dan komt Tijgertje thuis. De kinderen 
die al kunnen tellen, zullen ongetwijfeld luidop mee tellen. Dat mag.  
Spel een spelletje. Laat de kinderen hun ogen sluiten, tel tot 
10 en verstop op die tijd iets achter je rug. Laat hen raden 
wat je verstopt hebt. 
 
Mondje Frans 
Rat spreekt Frans. 
Maar ook wij kunnne allemaal een woordje Frans. Wat is 
dit? Ken je hiervoor ook een ander woord? 
 
Misschien zitten er ook inderen in de klas die thuis Frans 
spreken.  
Hoe zeg je “goeiedag”, “nee” en “ja” in het Frans? 
 

 
Rijmen lijmen geheimen? 
Ork, ork, ork  
Snurk, snurk, snurk 
 
Deze vlieg houdt van stront. Zoek rijmwoorden op 
bijvoorbeeld het woordje “kak”. Grappen en grollen 
verzekerd. 
 
Varken zingt het KAKLIED. Willen jullie samen graag 
even al rijmend stoom afblazen. Zing dan samen dit 
prachtige lied. 
 

Biggetjes zijn altijd op hun gemak 
En daarom zeg ik... KAK 

  
Een hondje zegt 'Woef', een eendje zegt 'Kwak' 

Maar biggetjes die zeggen... KAK 
  

Een vos heeft een hol, een vogel een tak 
Maar biggetjes liggen in ... KAK 

  
Wat ruik ik nu toch? Is dat pruimengebak? 

Nee nee! Het is... KAK! 
  

Het stinkt, het is bruin en komt uit een gat 
Rara, wat is dat? KAK 

  
Geen fluit, geen hol, geen knijt, geen zak, lalalalalaaaaa… 



Filosoferen met kinderen 
 

Toveren 
AiAiAi speelt zich af in een magisch bos. Haas 
tovert zijn peen/wortel dan weer klein en dan 
weer groot. Hij is heel blij met een grote 
wortel. 
• Van wat zou jij graag iets groot willen? 
• Of van wat wil jij graag iets in het klein? 
 
 
 
Pippi Langkous 
Pippi Langkous zegt: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” 
Biggetje zegt: “Ik wist zelf niet dat ik het kon.” 
• Wat kan jij heel goed? 
• Wat heb jij nog nooit gedaan? 
 
 
 
 

Het ei 
In de voorstelling komen er eitjes voor.  

• Welke dieren leggen en een ei en welke dieren zeker niet? 
• Wat was er het eerst: de kip of het ei? 

 



Het bos 
 
Ga op uitstap naar het bos. 
 
Welke dingen vind je in het bos? 
Je kan dit op voorhand bespreken, maar ook achteraf. 
Wat vindt Tijgertje in het bos wat er niet thuis hoort? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoek de verschillen 

 
 

 


