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LOGO DELLA COMPAGNIA TPO 
TRE VERSIONI: testo nero, grigio, bianco.  
Fondo trasparente. 
I crocetti indicano le linee di taglio. 
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+Erba is een interactieve show met twee dansers die samen 
met kinderen een denkbeeldige stad creëren. De ‘architect’ 
danser observeert het landschap en tekent de stad met huizen 
en straten. De andere danser houdt van de aarde, de insecten 
en tekent gras en bomen. De twee personages bewegen zich 
in een lege scène waar projecties op twee grote uitgelijnde 
schermen een wonderkamer oproepen. Hier worden hun ideeën, 
verbeelding en projecten vanuit beweging getekend en komen 
ze tot leven. De architect creëert huizen vol kleur en licht, de 
andere danser herontwerpt ze door gras en bomen toe te voegen. 
Langzaam groeit een denkbeeldige stad door hun verschillende 
gevoeligheden te combineren. De pasgeboren stad wordt een 
leefomgeving en er komen nieuwe personages en nieuwe 
gebeurtenissen bij. De kinderen komen de stad inkleuren en 
bevolken. Insecten verschijnen, de seizoenen wisselen en de 
stad wordt groter, drukker en complexer. Hun droom van een 
groene stad komt uit. Maar er is ook een fabriek die groeit en 
groeit en insecten, vogels, mensen wegjaagt en groen doet 
verdwijnen. De dansers zullen samen met de kinderen een 
nieuwe ruimte ontwerpen waar de natuur zal groeien en waar 
een ‘bomenconcert’ te verwachten is.

Vanaf 4 jaar.
Maximale capaciteit 100 deelnemende bezoekers actief on stage.
In theaters en auditoria kan de capaciteit in de zaal worden overeengekomen met het gezelschap. Mogelijkheid om de show tot 3 keer per 
dag te herhalen.
Duur 50 minuten.



‘Ik zag een danseres 
die licht bewoog, 
haar lichaam trok 
lijnen en de lijnen 
werden bomen en 
andere delen van de 
stad.’
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De show speelt zich af in een centraal geplande ruimte die 
wordt voorgesteld als een grote lege kamer. Projecties met 
interactieve beelden wisselen elkaar af op twee grote witte 
doeken.
Visueel, emotioneel, tactiel, immersief theater. In de TPO-
shows is de hoofdrolspeler de toneelruimte, de beelden, 
de geluiden en het lichaam. Dankzij het bijzondere gebruik 
van digitale vormgeving worden de shows getransformeerd 
in ‘sensibele omgevingen’ waar je de fijne lijn tussen kunst 
en spel kunt ervaren. Dansers, performers en het publiek 
zelf delen de scène door nieuwe vormen van expressie te 
verkennen voorbij barrières van taal en cultuur. Elke creatie 
wordt geboren als een ‘set’: een toneelmachine die is 
ontworpen om in dialoog te gaan met de bewegende acteur, 
of het nu een danser of een groep kinderen is. Beelden en 
geluiden komen vervolgens in contact met het lichaam, 
waardoor gebaren live worden omgezet in interactieve 
acties op het scherm.
Het werk van de TPO Company wordt geregisseerd door 
Davide Venturini en Francesco Gandi. Samen werken ze 
als art director van een eclectisch team van ingenieurs en 
kunstenaars van beeld en geluid.

HET TPO-BEDRIJF EN INTERACTIEF THEATER



‘De ruimte leek 
leeg, maar toen leek 
het vol, de dansers 
t r a n s f o r m e e r d e n 
en veranderden de 
scenes het was als 
tovenarij.’ 

+ERBA



Naar het theater!
We gaan reizen door de stad. Veilig. We zullen samenwerken, opletten en dicht bij elkaar 
blijven. We kijken naar gebouwen, wegen, parken, bomen en de kleine bloemen en insecten 
die in het gras leven.
We bezoeken het theater.
Compagnia TPO werkt in Fabbricone in Prato Italië. Het was een oude fabriek en toen mensen 
het niet meer wilden gebruiken werd er een theater van gemaakt. Een theater met een wilde 
tuin voor kinderen en iedereen die een kind was. De Compagnia TPO maakt danstheater.
We zullen een optreden zien genaamd + Erba. Het is de titel van het verhaal dat we samen 
zullen beleven.

door Sandra Goos

Laten we naar het theater gaan

Welkom
Doe alsjeblieft je schoenen uit en leg ze daar maar neer. Het is belangrijk om je schoenen 
uit te doen omdat je een dansruimte betreedt.
Je jassen, tassen en flesjes kun je achterlaten. Je komt hier weer terug.
Ga nog even zitten en wacht. We zijn bijna klaar om te beginnen.
Welkom woorden
Welkom in het theater. Wij zijn Compagnia TPO. Wij maken theater met een bijzondere 
techniek die beelden en geluiden maakt door je lichaam te bewegen. Jij bent het penseel 
dat op het grote scherm schildert.
Wacht tot je wordt uitgenodigd en volg de dansers in het verhaal.
Zorg goed voor de dansers, ze zijn kwetsbaar en willen mooi dansen voor alle kinderen. 
Zorg goed voor elkaar, zodat iedereen van het verhaal kan genieten. Open je ogen, oren en 
hart.
Het verhaal gaat over groeiende groene steden.
Weet je de titel? + Erba Bedankt, nu weet iedereen het.
Ben je klaar? Eens kijken of dansers en technici ook klaar zijn om te starten.







EEN NIEUWE STAD?
Valentina, de eerste danseres die het toneel betreedt, droomt ervan architect te 
worden. Ze ademt zachtjes.
Wat doe je? Valentina denkt, beweegt langzaam, maar met de energie van een 
windmolen. Ze tekent met haar lichaam gekleurde huizen. Kleine huizen, grote 
huizen. Meer en meer. De stad groeit.
De tweede danseres die het toneel betreedt heet Bela.
Ben jij de tuinman? Ben jij de natuur?
Bela observeert de stad, er zijn veel huizen, maar … geen bomen, geen gras. Bela 
begint met ...uitwissen. De huizen verdwijnen één voor één. Alleen de prachtige 
blauwe lucht en de witte wolken blijven. Nu begint Bela op een emotionele en 
energieke manier met haar lijf te tekenen...gras, bloemen en bomen.
Valentina kijkt haar bezorgd aan. Waar zijn mijn huizen gebleven?

Denken 
Hoe ontmoet jij nieuwe kinderen?
Hoe begin je vrienden te worden?
Hoe kunnen twee verschillende manieren van spelen één worden?

Doen
Teken samen in een tweetal een stad. Gebruik één zacht potlood en één papier. 
Hoe voelt het om om de beurt te tekenen?
Wat gebeurt er als je samen tekent, met twee potloden?





EEN TUIN?
Valentina ontwerpt nu nieuwe huizen, naast de bomen, ze is blij.
Bela bedekt de huizen op een speelse manier met groene planten.
Bela nodigt Valentina uit om de muren van de huizen te bedekken met gras en 
planten ... het is een verticale tuin!

Denken
Bela en Valentina hebben speciale vaardigheden. Wat is jouw talent? Weet je 
het al of ben je aan het uitzoeken?
Hou je van je stad?
Kun je natuur in je stad vinden?
Heb je een tuin of een balkon?

Doen
Knip huizen, bomen, gras uit het ontwerp dat je zojuist met je partner hebt 
gemaakt. Maak losse stukken. Je kunt ze dan op een nieuw blad plaatsen en 
ermee spelen. Vind een manier om een stad te creëren die jij en je partner leuk 
vinden. Lijm de stukken niet...
Bedek de stad met echte stukjes gras en bloemen zoals madeliefjes van een 
openbaar grasveld.





KIJK, MAAR ... KIJK BETER
Bela creëert een groot park in de stad. Ze vraagt Valentina en kinderen om van 
dichterbij te kijken en te observeren wat er in het gras zit, kleine dieren en 
insecten, wortels en zaden onder de grond ... Ze worden vrienden.

Denken
Wat zie je, wat voel je, als je gras, een boom of een bloem ruikt? En wat zie, ruik, 
voel en proef je thuis, in je eigen huis?

Doen
Teken een oog en wat het op dat moment ziet.
Knip het uit en voeg het toe aan je stad. Neem even de tijd.
Gebruik een vergrootglas of een telefoon en maak een foto en vergroot deze. Ga 
naar buiten en bekijk de planten van dichtbij en ontdek steeds meer details.
Teken wat je ziet. Knip het uit en voeg deze toe aan je stad.





EEN NIEUWE GROENE STAD CREEREN IS ALS SAMEN SPELEN 
Valentina nodigt Bela uit om samen met haar een nieuwe stad te ontwerpen. De 
stad wordt steeds kleurrijker als ze samen dansen. 

Denken
Welk seizoen vind jij het fijnst?

Doen
Creëer je stad met foto’s uit een tijdschrift of schilder op kleine stukjes papier en 
gebruik ze zoals je wilt. Gebruik weer geen lijm. Wil je meer huizen tekenen? Wie 
gaat er wonen? Wil je de kleuren van je stad veranderen tijdens de verschillende 
seizoenen?





KINDEREN BRENGEN KLEUREN NAAR DE STAD
Valentina en Bela spelen, dansen en lopen lang. De kleuren verdwijnen. Is het 
nacht of komt de winter? Breng de kleuren terug naar de stad.

Denken
Welke kleuren zou je op de muren van je kamer en in je straat willen? Wat voel je 
bij die kleuren?

Doen 
Probeer kleuren te maken van natuurlijke materialen. Geel met “paardenbloem” 
bloemen, rood met rozen, etc.
Verf de huisjes en leg verse bloemen en gras op je tekening.





DE STAD LEEFT EN BEWEEGT EN WORDT WILD
Valentina ontwerpt meer en meer wegen. Ze nodigt kinderen uit om te rijden met 
fietsen en bussen. De stad is vol en druk. Zelfs op de kop gaan we door. Je kunt 
er ook ondersteboven naar kijken! Bela creëert een pad in de buurt van een rivier. 
Valentina maakt graag borden om te sporten ... 
Is er te veel energie in de stad?
 
Denken
Sport je graag in een park? Wil je de oefeningen op school doen? Ook op straat? 
 
Doen
Doe alle stukjes van de stad bij elkaar op een papier. Leg het papier op de grond in 
een ruimte waar je ermee kunt spelen. Maak wegen in verschillende losse stukken 
en zo dat je ze kunt verwisselen. Teken fietsen, motoren, bussen, auto’s en voeg 
ze allemaal toe aan je tekening. Maak zoveel mogelijk afzonderlijke stukken 
zodat ze kunnen bewegen. Je kunt je speelgoed ook gebruiken als personages 
en auto’s.





DE ENERGIE VAN INSECTEN
Bela luistert naar de wind. Het gras wuift. Bela ontdekt insecten verstopt in 
het gras... zij wonen ook in de stad. Valentina danst graag met de energie van 
insecten, ze kijkt naar insecten en bedenkt een “TikTok”. Bela daarentegen danst 
zoals het komt, wilder en wilder. Kinderen kunnen ervoor kiezen om Valentina en 
haar TikTok te volgen of vrij en wild te dansen zoals Bela.

Denken
Hoe bewegen insecten? Wat is hun werk?

Doen
Teken bijen, insecten en vlinders die in jouw stad leven en werken.





DE NACHT VERTELT EEN VERHAAL
De nacht vertelt een droevig verhaal, een verhaal hoe in een winter insecten en 
bomen plotseling verdwenen. Een oude fabriek werd zo groot dat vogels, bomen 
en  insecten vertrokken.In de stad is een fabriek zo groot geworden dat deze 
bijna alle ruimte heeft. De bomen, de insecten en de vogels moesten vertrekken. 
Er is geen gras meer. Er was geen schaduw meer.  Geen gras. De stad werd te 
heet. Maar gelukkig staat er nog een kleine boom, de enige die blijft staan in deze 
stadsfabriek.

Denken
Hoe kan jouw stad een gelukkige plek worden om te leven?

Doen
Leg je gedachten over de stad, de stad met huizen, wegen en natuur op één groot 
vel papier. 





ZADEN KUNNEN BOMEN WORDEN
Bela en Valentina zijn nu goede vrienden. Ze zien dat de natuur, de bomen en de 
planten met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren. Zo is de stad en 
zo is hun vriendschap. De twee stoppen zaden in de grond en bomen beginnen te 
groeien. Een melodie is te horen ... en over een tijdje zal er een concert te horen 
zijn! Een concert van bomen.

Denken
Wat heb je nodig om te groeien? Wat hebben zaden en planten nodig om te 
groeien?

Doen
Je kunt een tuin creëren met bijna niets. In huis, op een balkon, in een tuin. 
Of ga je zorgen voor een stukje publieke tuin? Gebruik recyclede en geleende 
materialen. Je kunt zaden zoeken en verzorgen. En je kunt de groenten die je 
thuis eet opnieuw laten groeien. Wil je graag een goedkope, gezonde en eetbare 
tuin maken? Schrijf je projecten op. En als je een tuin wilt, maak hem dan … zelf.





HET CONCERT VAN DE BOMEN
Bela en Valentina wekken bomenenergie op. Ze nodigen de kinderen uit om samen 
bomen te laten groeien. De bomen worden groter en groter met behulp van energie 
van kinderen. 
Laten we proberen te luisteren naar het concert van de bomen tijdens winderige 
dagen!

Denken
Gebruik je fantasie. Hoe klinkt een boom? Wat zal een boom je vertellen in zijn 
lied?

Doen
Ga naar buiten, luister naar een boom. Schrijf de boodschap op een stuk papier 
en plaats het op je papier. Of stuur de boodschap naar de burgemeester van jouw 
stad.
Je nieuwe stad is klaar om urenlang samen mee te spelen.
Stop een zaadje in de aarde en laat het groeien. Het is aan jou en je vrienden om 
een groene stad te laten groeien.





Aan het einde van de show nodigen we de kinderen uit om te zitten, te ademen, te denken 
en een workshop te doen:

We hebben bloemen, zaden en bladeren in hun volle schoonheid in de foyer klaar gelegd. 
Gras, bloemen en zaden worden zo gepresenteerd dat het kind en volwassene opent voor 
een gevoel van schoonheid.
Is dit het einde van de show? Zeker. Is dit het einde van het verhaal? Zeker niet. Hier 
begint jouw verhaal. Een verhaal over jou...en meer gras.
Laten we jouw verhaal beginnen met zaden. Om de zaden gemakkelijker te vervoeren 
maken we armbanden met papieren tape. We doen deze met de plakkant naar buiten om 
de pols. Je kunt zaden, bloemen en gras aan je armband bevestigen.
Kies zelf ... zie, voel en ruik wat je mooi vindt voor op je armband. En nog belangrijker, pluk 
en bevestig de zaden. Je kunt je armband aan vrienden en familie laten zien en vertel ze je 
plannen. Je plant de hele armband. Het is een speciaal biologisch afbreekbaar plakband. 
Als je je er klaar voor voelt, scheur het dan van je pols. Vouw het op, maak het nat en 
stop het in de aarde. Zoek een plek in de buurt van de school, een openbare tuin of je 
balkon. De zaden zullen bloemen worden die bijen, insecten en vlinders aantrekken. Kies 
zorgvuldig waar je plant, voel de grond, controleer of het wat water nodig heeft, fluister 
vriendelijke woorden, wacht, wacht en zie.

Bedankt voor het bijwonen van de show en ik hoop je weer te zien. Dag!
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