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Over Vlinder
Vlinder is een educatief project waarin leerlingen van het primair onderwijs in de 
Provincie Overijssel actief (d.w.z. uitvoerend) gedurende één dag en een aantal 
voorbereidende uren op hun eigen school kennis maken met opera en muziektheater, 
drama en het vertellen van verhalen. 
Vlinder volgt voor een deel de verhaallijn en thematiek van Puccini’s opera Madama 
Butterfly en de daarvan afgeleide musical Miss Saigon, maar heeft een nieuw einde, dat 
meer van deze tijd is.
Brett, een gewiekste jongen, afkomstig uit Amerika, probeert de naïeve Vlinder in een 
relatie te lokken. Wanneer Vlinder verliefd wordt gaat hij er vandoor. Vlinders vriendin 
Suze probeert haar op te vrolijken. Korte tijd later ontdekken Suze en Vlinder dat Brett 
nog een ander vriendinnetje heeft. Wanneer Brett Vlinder opnieuw probeert te versieren
nemen de twee vriendinnen het initiatief om een ander einde aan het traditionele 
operaverhaal te geven…
De hoofdrollen worden vertolkt door leerlingen van één klas (groep 7 of 8), maar alle 
leerlingen van de school maken deel uit van de handeling. Per klas hebben zij een eigen 
aandeel en alle leerlingen vormen tezamen het koor van deze voorstelling. Tevens draagt
elke leerling bij aan de vervaardiging van het decor, door het maken van een eigen 
'kijkdoos' waarmee wanden op het toneel  worden gevormd.

Over het project
Met het project Vlinder wordt iedere leerling van een basisschool bereikt: van groep 1 
tot en met groep 8. De gemiddelde deelnemende school heeft tussen de 150 en 200 
leerlingen. Het project kent voor scholen een korte voorbereidende fase van een aantal 
uren verspreid over twee weken, bestaande uit een korte introductie rondom opera en 
het thema, het maken van (deels) eigen teksten en het maken van de benodigde 
decorstukken (de kijkdozen), kostuumonderdelen en rekwisieten. Het hoogtepunt is 
natuurlijk de intensieve uitvoeringsdag, bestaande uit deelrepetities, een generale 
repetitie en afsluitende opvoering van ca. 30 minuten, in een gymzaal of andere 
geschikte locatie, al of niet in aanwezigheid van ouders.
De inzet van twee speciaal voor dit project aangetrokken en geïnstrueerde workshop-
leiders biedt scholen de mogelijkheid om Vlinder uit te voeren zonder overmatige 
belasting voor de leerkrachten. 
Bij het project wordt een paar eenvoudige lesbrieven ontwikkeld aan de hand waarvan 
de groepsleerkracht met zijn of haar klas aan het werk kan in de aanloop naar de 
uitvoeringsdag.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en spreiding van het project
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel viert zijn 75-jarig bestaan. Met het mogelijk 
maken van het educatieve project Vlinder kan op heel bijzondere wijze aan dit jubileum 
bekendheid worden gegeven. De Nederlandse Reisopera, die dit jaar zestig jaar in 
Enschede is gevestigd, draagt zorg voor de uitvoering van dit project. De kosten voor de 
school beperken zich tot die voor knutselmaterialen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds streeft bij het project Vlinder naar een spreiding over 
de provincie, waarbij in eerste instantie de voorkeur uit gaat naar die gebieden waar in 



zijn optiek weinig jongerenprojecten op het gebied van klassieke muziek plaatsvinden,
zoals bijvoorbeeld de Kop van Overijssel (gemeenten Steenwijk en Zwartewaterland), 
gemeente Rijssen/Holten, gemeente Olst/Wijhe, gemeente Raalte en gemeente 
Hardenberg. Deze gemeenten zullen in ieder geval meegenomen moeten worden. De rest
van de scholen kan verspreid over de provincie benaderd worden.

Meer informatie over Vlinder?
Ben Coelman, educatie Nederlandse Reisopera
bcoelman@reisopera.nl


