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Het verhaal
Het verhaal gaat over een meisje. Ze heet Winky en komt uit China. Ze woont nu in Nederland en vraagt
aan Sinterklaas een paard. De hele voorstelling wordt door twee mensen gespeeld. Dat vind ik heel
knap! De hoofdpersonen zijn Winky en Oom Siem. Oom Siem speelt ook de rol van de schooljuf, van
Sinterklaas én van de vader van Winky.
De titel van de voorstelling is: Het Paard van Sinterklaas. De titel past bij de voorstelling, want de
grootste wens van Winky is om van Sinterklaas een echt paard te krijgen. Ik zou zelf de volgende titel
hebben gekozen: Winky en Het Paard van Sinterklaas. Ik vond het verhaal van de voorstelling erg goed.
Ik geef er een 9 voor!
Het was erg goed te snappen en er gebeurde steeds van alles. Soms was het even droevig, vooral toen
Winky geen echt paard kreeg van Sinterklaas. Ik schrok ook even toen Winky vervolgens heel hard tegen
Sinterklaas riep: ‘Rot-Sinterklaas!’. Gelukkig zei ze dat alleen omdat ze even heel erg boos was.
Toneelspel
Ik vond dat de spelers het heel goed deden. Ze krijgen van mij een 10! Ik kon ze heel goed verstaan,
terwijl ik toch wat verder achter in de zaal zat. Om Oom Siem en de schooljuf moest ik soms ook wel
lachen. Die vond ik grappig. Je moest ook je fantasie gebruiken, want soms speelde dezelfde persoon
ineens een andere rol.
Decor en Licht
Het decor bestond uit een paar vaste stukken (duinen, huizen, restaurant en een stal). Verder waren er
een paar decorstukken die konden rijden en dus omgewisseld konden worden. Soms draaiden ze een
decorstuk om en dan stelde het opeens iets anders voor. Eerst was een decorstuk bijvoorbeeld het
schoolbord en omgedraaid het bed van Winky. Ik vond het heel knap hoe ze dat gemaakt hadden. Verder
leek het of de decorstukken getekend waren en ingekleurd. Het zag er vrolijk uit.
Het licht was tijdens de hele voorstelling heel gezellig en knus. In de huisjes op de achtergrond brandden
kleine lichtjes.
Muziek en Geluid
Er was niet heel veel muziek tijdens de voorstelling. Ik vond het wel heel leuk dat er een paar keer
tijdens de voorstelling meegezongen kon worden op Sinterklaasliedjes die de meneer op een kleine
gitaar speelde. Iedereen zong lekker mee! Ik geef een 8 voor de muziek.
Algemeen
Ik vond een paar dingen opvallen tijdens de voorstelling. Zo begon het stuk met een hele grote Chinese
draak (geen echte natuurlijk; het was een soort ‘vlieger’). Verder vond ik het heel knap dat maar twee
mensen de hele voorstelling hebben gespeeld. Het was leuk dat het decor steeds wisselde met de losse
decorstukken. Hierdoor gebeurde er steeds van alles en was het niet saai, maar juist heel leuk om naar
te kijken. Ik kon er goed mijn aandacht bij houden. Ook omdat de scènes niet zo lang waren. Ik zou dus

zéker tegen een vriendje of vriendinnetje zeggen dat ze ook moeten gaan kijken. Je komt er lekker mee
in Sinterklaasstemming! Tot slot Ik vond de voorstelling heel leuk en goed. Ik geef er een 10 voor!

