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LESBRIEF It leafst bin ik in fûgel – troch Lida Dykstra

OER IT BOEK
It leafst bin ik in fûgel is in dichtbondel (neffens it
omkaft foar elkenien fan 9 – 99 jier) mei 28 gedichten
fan 15 ferskate Fryske dichters. De dichters skriuwe oer
alderhande ûnderwerpen, fan in blokkehûs bouwe oant
de dea fan in hûn of poes, fan meunsters ûnder it bêd oant
de nije freondinne fan pake. Dêrtroch rint de sfear fan de
fersen ek tige útinoar, soms is dy filosofysk (Fragen, Jan),
soms oandwaanlik (Roodje, Myn freon Hylke) of grappich
(Bouwe, Of net?)
It ferskaat oan fersfoarmen (frije fersen of mei alderhande
rymskema’s) yllustrearret moai hoe ferskillend gedichten
wêze kinne. De yllustraasjes, swart mei as stipekleur read,
binne útdaagjend, soms dreamerich, mar nea bernich. Ek
dy daagje de lêzer út ta neitinken.
De typografy is tige fersoarge mei moaie details, lykas it
trochfleanende fûgeltsje, of de trochrinnende poezekop
efterop de skutblêden.
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(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 8 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze
kin, by guon gedichten, al fan in jier of 6 ôf.
De foarlêzer wurdt oanret om de gedichten earst sels goed
te lêzen; guon ûnderwerpen lykas de dea fan in âlder of
húsdier binne net geskikt foar elk bern of elk tydstip, en
it is goed alfêst nei te tinken oer hoe te reagearjen op de
fersen, en hokker fragen fan bern oft der komme kinne.
De gedichten binne tige gaadlik om yn de klasse foar
te lêzen fan likernôch groep 6 ôf. De dei kin hiel moaie
begûn wurde mei in gedicht (yn syn algemienheid) en it
neipraten dêroer. Lês leaver net mear as twa, heechút trije
gedichten per kear foar, want in gedicht lêze is hiel wat
oars as in haadstik út in boek. In gedicht is in miniatuerke,
dêr’t elk wurd op it goede plak stiet en oandacht ha moat,
dêr’t lagen en taalrykdom fan ûntdutsen wurde moatte. It
giet om folle mear as de ynhâld. It freget foar foarlêzer en
taharker in oare oanpak as by proaza.

Lit de bern nei ôfrin ek foaral de tekeningen fan Marijke
Klompmaker sjen en belûk dy by it neipraten.
In bern dat leart poëzy te lêzen en te wurdearjen, sil dêr de
rest fan syn lettere libben plezier fan hawwe.

Wat makket in gedicht in gedicht?
Bern tinke faak dat it ferskil tusken in ferhaal en in
gedicht is, dat in gedicht rimet, dus einrym hat. Dat is
net it gefal. In tekst dy’t gjin einrym hat, mar wol in goed
ritme/metrum, in moaie foarm, alliteraasje (= begjinrym,
bygelyks wannear komst wer werom/ ik wachtsje...s. 39),
assonânsje (= klinkerrym, bygelyks ik wachtsje al hiel lang
s. 39) of sekuer keazen byldspraak, is krekt likegoed in
gedicht.
Op útdielblêd 1 steane 10 tips foar jonge dichters, om bern
dy’t dichtsje wolle op ’e gleed te helpen.

OAN DE SLACH MEI IT BOEK

It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
= groep,
= twatallen,
= yndividueel, 10 = tiid dy’t noadich is
De piktogrammen betsjutte:
foar de opdracht.
min

PRATE – filosofearje
20
min

‘Is ien kerreltsje al sân?’ (s. 8)
Yn it gedicht Fragen fan Eppie Dam steane in soad filosofyske fragen ûnderinoar,
dêr’tst mei bern lang oer prate kinst, en wêrby’t bern echt oan it tinken set wurde.
Filosofearje klinkt gewichtich, mar elk kin it leare. By filosofearjen giet it net sasear om
fantasearjen, mar mear om mieningen mei arguminten út te wurkjen. Hoe bist ta dyn
miening kommen? Klopje dyn arguminten? Wêr binne se op basearre? Bliuwst by dyn
miening, of stelst him by?
Filosofearjen is goed foar de taalûntwikkeling, foar sosjale feardigens, tinkfeardigens,
foar kreatyf tinken, mar ek om respekt te krijen foar de ideeën fan in oar en te learen
sels in miening te hawwen.
Wa’t der mear oer witte wol, kin ris sjen op de website fan berneboekeskriuwer
Fabien van der Ham út Grins, dy’t har spesjalisearre hat ta filosofyjuf.
https://www.filosovaardig.nl
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PRATE – hâlde fan
20
min

‘Kin ik dan fan alles hâlde?/ In hûs, in minske, in plant, in bist?’ (s. 36)
Yn it gedicht Ik wit it net fan Berber Spliethoff freget de ik him/har ôf wat ‘hâlde fan’
eins is.
‘Ik hjit fan Jan en ik hâld fan/ fiskjen moarns betiid yn alle stilte/ by de sleat. Fan wite
broadsjes/ mei in bulte tsiis derop (...)’ (s. 42)
Yn it gedicht Jan fan Elske Kampen fertelt Jan yn de earste strofe wêr’t er allegear fan
hâldt.
Lês de twa gedichten oan de bern foar, en bepraat mei de bern ‘hâlden fan’.
• Wêr hâldsto fan?
• Fansels hâldst fan guon minsken, mar kinst krekt likefolle fan bisten hâlde, of is dat
oars? Wêrom? Wêrom net?
• Kinst ek fan sport hâlde, fan in hobby, fan iten?
• Is dat itselde hâlden fan?
• Wêr hâldst hielendal net fan? Hoe soe dat komme?
• Hoe komt it dat de ien fan dit hâldt, en de oar fan dat?
• Kinst inoar ek beynfloedzje yn wêr’tst fan hâldst?
• Is it belangryk dingen te dwaan wêr’tst fan hâldst?

SKRIUWE – pok en tok
15
min

‘bam en tik/ en boem en knik/ pok en tok en/ knak en klik’. (s. 7)
Yn it fers Bouwe, skreaun troch Arjan Hut en syn soad Iwan (11 jier), komme in soad
wurden foar, dy’t fonetysk it lûd dat se beskriuwe, neidogge. Sa’n wurd wurdt in ‘
onomatopee neamd. In tik hjit dus in tik, om’t dat wurd klinkt as in tik.
Der binne yn it Frysk (en ek yn it Nederlânsk), hiel wat onomatopeeën.
Fertel de groep wat in onomatopee is, en freegje de bern dêrnei in tal te betinken.
Skriuw se op it boerd. Jou, om mei te begjinnen, in pear foarbylden
Tink ris oan:
• Tiidwurden (= werkwoorden) (bygelyks brulle, tongerje, rommelje, rûze, drippe,
flústerje, gakke, kletterje, rattelje, gnoarje, knalle, knetterje, knisterje, kwêkje,
prottelje, piipje, plûnzje, klokke, klikke, klopje, klappe, risselje, rinkelje, rommelje,
systerje, spatte, tikje, gûnzje, kochelje, prúste, smakke, slurpe)
• Gebrûksfoarwerpen (gong, pauk, toeter, poef, bom, brommer)
• Fûgelnammen (koekoek, tjiftjaf, oehoe, tutering (=’tureluur’), gielegou (= ‘wielewaal’),
karrekyt, hop)
• Bistelûden (waf, woef, miau, pyp, kukeleku, boe, bè, ia, kwêk)

Foar mear ynformaasje: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onomatopee
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SKRIUWE – beam
30
min

‘it moaist sit dyn hier/ as it ljochtgrien krollet.’ (s. 10)
Lês mei gefoel it gedicht Beam fan Marije Roorda oan de groep foar, mar neam
perfoarst net de titel, en fertel earst net oer wa’t it giet. De bern moatte it riede.
Bepraat dan mei de bern wa’t de ‘do’ yn it fers is. Krekt, in beam.
De beam wurdt mei in minske ferlike yn it gedicht. Freegje de bern wêr’tst dat oan
hearst. (Antwurd: der wurdt praat oer hier, earms, gesicht, mûtse).
Dêrnei kinne de bern sels oan de slach.
Diel skriuwpapier út, of lit de bern har skriuwskriften pakke, en freegje har ris in
foarwerp te betinken tsjin wa’t se wolris prate wolle soene. Harren trui? Harren fyts,
toskeboarstel of knuffel? Alles kin.
Freegje de bern dan in gedicht (it hoecht net te rymjen!) fan 4 rigels te skriuwen,
wêrby’t se dat foarwerp oansprekke, lykas de haadpersoan fan Marije Roorda wat
fertelt tsjin de beam.
Hokker bern wolle har gedicht foarlêze? Beprate.

SKRIUWE – rymskema
30
min

Guon gedichten rymje net (frije fersen), guon rymje al.
Om te sjen hoe’t dy rymjende gedichten yninoar stekke, kin in rymskema opskreaun
wurde. Foar sa’n rymskema wurde de letters fan it aabee brûkt. Foar de earste
rymklank a, foar de twadde b, ensfh.. Dat klinkt yngewikkeld, mar falt wol ta. It
rymskema fan it gedicht Fragen (s. 8) is bygelyks: abab. De earste en tredde rigel
rymje op inoar, en de twadde en fjirde rigel ek. Abab wurdt ‘krúst rym’ neamd. Oare
rymskema’s ha ek wer in eigen namme.
Fertel de bern oer rymskema’s.
Foar mear ynformaasje: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijmschema
Gean dan oan de slach. Diel kopyen fan de gedichten út, en freegje de bern ris de
rymskema’s fan de gedichten Der is in wolk (s. 14) en Moorke en mem (s. 44) op te
skriuwen.
(Antwurd: abcb abcc abcc abbc abcd en abcd abcd aabb aabb
Bepraat it dêrnei. Wat falt op? (Antwurd: in soad skriuwers hâlde har net sa strang oan
in rymskema, mar wike der maklik fanôf)

SKRIUWE – elfke oer de kat
30
min

‘Ik sjocht nei de kat/ tinkt se wat?’ (s. 15)
Freegje de bern in elfke te skriuwen (dat is in koart gedicht fan fiif rigels, besteand út
ien wurd, twa wurden, trije wurden, fjouwer wurden, ien wurd) oer wat de kat yn it
gedicht Yn it finsterbank fan Sigrid Kingma tinkt.
(foarbyld:
prrr
ik spin
yn it sintsje
myn búk as in motorke
tefreden )
Bern kinne al gau in elfke skriuwe, as de learkrêft wat rjochting jout.
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>> SKRIUWE – elfke oer de kat

Mear foarbylden:
1
2
3
4
1

(in bist)
(beskriuwing fan dat bist)
(watst sizze wolst)
(watst freegje wolst)
(slotwurd)

of
1
2
3
4
1

(wat hast dien hjoed)
(beskriuwing fan dy aktiviteit)
(hoe gong it)
(wat soest noch wolle)
(slotwurd)

Fansels kin der ek in moaie tekening by makke wurde, as it elfke klear is. Presintearje
en beprate.
Sokke moaie gedichten mei tekeningen fertsjinje eins ek wol in moaie, papieren list en
in útstalling yn it lokaal.

SKRIUWE – meitsje it gedicht ôf
20
min

‘As ik/ op myn autopet/ as in raket/ oer it asfalt/ fan ’e Hegewei/ nei hûs ta set.’ (s. 40)
Op wurkblêd 1 stiet it gedicht Deidreamke fan Meintsje Brouwer. De lêste strofe is
weilitten. Freegje de bern it gedicht te lêzen, en dan sels ôf te meitsjen. It kin net
ferkeard. Elk ein is goed.
Wa wol foar de klasse komme om syn gedicht foar te lêzen?
Lês ta eintsjebeslút it gedicht foar, sa’t it yn it boek stiet. Wat fine de bern dêrfan?

SKRIUWE - ik, Ich, I
45
min

‘hielendal Dy wêze, do bist gewoan de bêste en moaiste.’ (s. 17)
Dat elk minske unyk, en moai op syn eigen wize is, wurdt ferteld yn it gedicht The Only
One fan Syds Wiersma. (s. 17).
By dizze opdracht meitsje de bern in selsportret yn wurden. Op Wurkblêd 2 stiet in
omtrek fan in gesicht.
Freegje de bern dêr har eagen, noas, mûle en hier yn te tekenjen, mar net mei linen,
mar mei wurden.
Freegje dat se oeral yn it gesicht opskriuwe:
• wat is der moai oan dyn uterlik?
• wat dochst graach/wat binne dyn hobbys?
• wat fynst belangryk yn it libben?
• wat fynst moai/bysûnder oan de wrâld?
Gean dêrnei klassikaal op ’e syk nei oersettingen (= vertalingen) fan it wurd ‘Ik’ yn
safolle mooglik talen, en skriuw dy op it boerd. >>
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>> SKRIUWE - ik, Ich, I

Freegje de bern dy’t meartalich binne oft sy de list langer meitsje kinne, en gean oan
de slach mei wurdboeken en oersetprogramma’s op de tablet/kompjûter.
Freegje de bern, om de oefening ôf te rûnjen, dy ikken yn alle talen om it selsportret
hinne te skriuwen.

SKRIUWE – ús beppe
30
min

‘en ja se is hiel oars as beppe.’ (s. 20)
Yn it gedicht Nije freondin fan Syds Wiersma fertelt de ‘ik’ dat syn/har pake in nije
freondin hat, hiel oars as beppe. Hoe soe beppe derút sjoen ha? tinkt de lêzer dan.
Freegje de bern in gedicht oer beppe te skriuwen, fol sintúchlike waarnimmings,
neffens it folgjende stramyn.
Us beppe (titel)
1
2
3
4 Ik bin bliid dat
5

(hoe sjocht se der út)
(wat docht se)
(wat seit se)
(= fêste rigel, dy meie de bern gewoan oernimme)
(moaie einsin)

As de bern leaver oer pake, heit, mem, tante, of in oar persoan dichtsje wolle, mei dat
fansels altyd.

SKRIUWE – it reade potlead
40
min

‘Reade stikjes, fize feltsjes/ en skreau derûnder: / sop is kots!!!’(s. 25)
Yn it gedicht Of net? fan Elske Kampen docht de hân fan de ‘ik’, sa gau’t er in read
potlead fêsthâldt, wêr’t er sin oan hat. Hy skriuwt ûndogenske en brutale dingen mei
in soad útroptekens.
Freegje de bern yn ’e hûd fan in braaf jonkje of famke te krûpen dat Nyk Netsjes, of
Klaske Keurich hjit. Lit harren it keurichste, kreaste, alderbraafste ferhaaltsje skriuwe
dat se skriuwe kinne.
Moaie begjinsinnen:
• Simen die noait wat ferkeards. Hy wie altyd op ’e tiid fan it bêd....
• Moarke is it leafste poeske fan de wrâld...
• Jesse wurdt noait smoarch. Dat komt omdat...
Mar sa gau’t it klear is... dan pakke se in read potlead. En no giet de hân los. Hy set der
allegear brutale, grappige gjalpen tusken, en makket der ek noch in pear gekke, rare
tekeninkjes by, krekt as yn it gedicht. Lekker ûndogensk!
(N.B. bepaal yn it foar mei de bern wat de spulregels binne fan dizze opdracht, lykas
net flokke, gjin beledigings of raar praat. It moat wol grappich bliuwe.)

LESBRIEF It leafst bin ik in fûgel – troch Lida Dykstra

6

TEKENJE (EN SKRIUWE) – strip
30
min

‘dan woe ik mei sa’n buske / - dêr’t it dak fan iepen kin - / de hiele wrâld oer ride.’ (s. 16)
It begruttet de ‘ik’ yn it gedicht Myn freon Hylke fan Ytsje Hettinga, dat Hylke noch noait
wat fan de wrâld sjoen hat.
Op wurkblêd 3 stiet in yndieling foar in stripferhaal. Freegje de bern in strip oer it
gedicht te tekenjen, kompleet mei praatwolkjes, en sjen te litten wêr’t de haadpersoan
(hoe hjit hy/sy?) en Hylke tegearre yn har buske hinnegeane, as Hylke better is.

TEKENJE (EN SKRIUWE) – meunsters

‘It binne gjin boaze meunsters hear,/ ik fyn se krekt hiel aardich./ Ek al binne se bytiden/
wol wat eigenaardich.’ (s. 30)

40
min

30
min

A
Under it bêd fan de ‘ik’ yn it gedicht fan Berber Spliethoff wenje fiif meunsters.
Lês it gedicht foar.
Freegje de bern dan de fiif meunsters te tekenjen, mei aardich grutte praatwolkjes.
(sjoch ek de yllustraasje by it gedicht) boppe harren koppen.
Yn dy praatwolkjes skriuwe de bern sinnen yn de frjemde meunstertaal dy’t yn it
gedicht neamd wurd. Se meie dy taal fansels hielendal sels optinke. Nuvere wurden,
miskien ek wol nuvere letters.
Klear? Freegje de bern dan de oersetting yn gewoan Frysk ûnderoan de tekening te
setten, sadat elkenien wit wat dy meunsters op de tekening no eins tsjin inoar sizze.
Presintearje en neiprate, fansels.

B
Partsje A4’s om en tekenje mei de hiele klasse in meunsteraabee. Elk bern kriget
in letter tawiisd, betinkt de namme fan in machtichmoai meunster dat mei dy
letter begjint, skriuwt dat boppe-oan it fel en tekenet it meunster dan. Wat ha
de bern tekene? In appelhapper, in bikkelbear, in dribbeldino of miskien wol in
klibberkaugomkat? Hingje it meunsteraabee op oan in toutsje.

TOANIEL – foardrage
45
min

‘Want is net,/ ûnderweis nei dy,/ elke stap fierder/ in stap tichterby?’ (s. 19)
Gedichten liene har der by útstek foar om se út de holle te learen en foar te dragen.
Underweis fan Jurjen van der Meer is in helder opboud gedicht, op rym en mei in moai
ritme, dêr’t dat goed mei te oefenjen is.
Lês it gedicht foar, en dan nochris, mei weilitten fan de rymwurden, dy’t de bern dan
lûdop oanfolje meie, en freegje de bern dan yn groepkes fan twa it gedicht út de holle
te learen. In kertierke lêze en oefenje, en dan de dei dêrop wer, is in goede metoade
om tekst goed te ûnthâlden.
Nûgje guon bern dan foar de klasse út, om it gedicht foar te dragen.
Der binne hiel wat tips te jaan oer it foardragen fan gedichten, op it mêd fan tarieding,
toan, yntonaasje en ynlibjen. Der steane 10 tips op útdielblêd 2.
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TOANIEL – flochje
60
min

‘mar wacht, no ha ik in idee; ik kin ek/ in flochje meitsje oer dat ik net sliepe kin. (s. 28)
(
Yn it gedicht It ljocht sjen (wat
in moaie letterlike en figuerlike betsjutting hat: de ik
sjocht it ljocht fan syn/har telefoan, mar kriget ek in idee) fan Kate Schlingemann sit de
‘ik’ op bêd, en slagget it him/har mar net om in flochje te meitsje.
Lês it gedicht in pear kear foar, en freegje de bern om dit gedicht as startpunt foar it
meitsjen fan in echt flochje te brûken.
Lit de bern yn groepkes fan twa of trije earst harsenskrabje (= brainstorme) om de
floch as toanielstikje út te wurkjen.
Fragen dy’t helpe kinne:
• Hoe hjit de haadpersoan fan de floch?
• Wat seit hy/sy? (de rigels út it gedicht kinne bêst as tekst brûkt wurde).
• Hoe meitsje sy de ‘special effects’? (lykas fuotstappen fan de hûn, in tûke tsjin it rút,
it spinnen fan de kat).
• Wat brûke sy as rekwisiten? (‘bêd’ (mar dat kin ek hiel goed in pear kessens op de
flier wêze), nachtlampke, mobyltsje).
• Hat mem ek in rol as bygelyks voice-over?
Stjoer de moaiste flochjes foaral op nei de Berneboeke-ambassadeur. Miskien wurde
se dan wol pleatst op Instagram.
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WURKBLÊD 1 – IT LEAFST BIN IK IN FÛGEL
MEITSJE IT GEDICHT ÔF

DEIDREAMKE
As ik
op myn autopet
as in raket
oer it asfalt
fan ’e Hegewei
nei hûs ta set
sjoch ik
neist de sleat
yn ’e elzebeam
de lytse fink
en ik tink
wa soe flugger kinne
hy of ik
Mar moarn
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WURKBLÊD 2 – IT LEAFST BIN IK IN FÛGEL
IK, ICH, I
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WURKBLÊD 3 – IT LEAFST BIN IK IN FÛGEL
STRIP

Myn reis mei Hylke
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ÚTDIELBLÊD 1 – IT LEAFST BIN IK IN FÛGEL
10 TIPS FOAR JONGE DICHTERS
1 Underwerp

7 Ritme

Oer elk ûnderwerp kinst in gedicht meitsje: oer dyn
hûn, oer dyn fuotbal, oer datst bliid bist, ferlyfd of
jaloersk, oer dyn broerke of suske en neam mar op.
It is makliker te dichtsjen oer in ûnderwerp dêr’tst
in soad fanôf witst.

Hat dyn gedicht in moai ritme? Klinkt it moai?
Sit der ‘muzyk’ yn? Tink mar ris oan: Tutte mei de
linten, bûsfol sinten. Dat wurdt ek wol ‘metrum’
neamd.

2 Rymje

Alliteraasje, of begjinrym, kin ek helpe om dyn
gedicht moaier te meitsjen. Leave Liskje, wat litst
my laitsje.

Gedichten hoege net te rymjen. It kin, mar it
hoecht net. Moaie wurden, sinnen, en bylden is
faak al genôch.

3 Foarm
Hoe’t it gedicht derút sjocht, is ek belangryk.
Hoefolle wurden steane der op in rigel? Hoe brûkst
de rigels wyt tusken de rigels?

4 Titel
Watfoar titel hat dyn gedicht? In moaie titel is hiel
belangryk.

5 Gjin klisjee

8 Begjinrym

9 Bewurkje
Lit dyn gedicht in pear dagen lizze en sjoch der dan
nochris nei. Hast wurden twa kear brûkt? Miskien
kinst it wat feroarje. Hast wurden skreaun dy’t der
miskien gewoan útkinne? Krigest in noch better
idee foar dy lêste sin? Ferbetterje it dan.

10 Foarlêze
Lês dyn gedicht lûdop foar, as it klear is. In gedicht
moat der net allinnich moai útsjen, it moat ek moai
klinke.

Brûk gjin klisjees. In klisjee is in útdrukking dy’t al
hiel faak brûkt is (en dus saai en fersliten) sa as: Ik
hâld fan dy, hâld ek fan my.

6 Byldspraak
Hiel moai om te brûken is byldspraak. Dat is datst
dingen dy’t eins neat mei-inoar te meitsjen hawwe,
mei-inoar ferlikest. Bygelyks.: Swannen sjogge
der altyd sa skjin út, krekt oft se wosken binne’.
of: ‘Sebrasokken’ of: ‘Flamingo’s binne krollen op
poaten.’
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ÚTDIELBLÊD 2 – IT LEAFST BIN IK IN FÛGEL
10 T IPS OM GEDICHTEN FOAR TE DRAGEN
1 Lês it gedicht troch en tink deroer nei

6 Stean, sykhelje, rêst

Wêr giet it gedicht oer? Watfoar gefoel krigest
derby? Wat wolst sizze ast it foardraachst? Sitte der
drege wurden of sinnen yn, dy’t spesjaal oandacht
ha moatte? Binne der saken dy’tst miskien net
goed begrypst? Praat ek ris oer it gedicht mei in
oar.

It is safier. Silst dyn fers foardrage foar echt publyk.
Stiest foar de klasse, of op in poadium. Draach
lekkere, stevige skuon. Gean ûntspannen stean, de
skonken wat útinoar, de knibbels net op ’t slot, mar
wol goed rjochtop. Sjoch de seal yn, soargje datst
rêstich sykhellest, en begjin.

2 Probearje it gedicht út

7 Kontakt

Lês it gedicht lûdop foar, in kear flot, ris wat
stadiger. Probearje wat ferskillende mooglikheden
út. Wêr moat dyn stim omheech of omleech?
Moatst soms wat hurder of stadiger? Of miskien
wol in lytse stilte ynlaskje? Wêr kinst it bêste
sykhelje?
Meitsje in kopy fan in gedicht, dêr’tst lekker
oantekenings op meitsje kinst.

Praat sa lûd, datst ek de achterste rigels berikst.
Meitsje kontakt mei dyn publyk, troch de seal yn te
sjen, en miskien sels út en troch ien oan te sjen, ast
dêr net fan yn ’e war rekkest.

3 Lear it út de holle
Lear it gedicht datst foardrage wolst, glêd út de
holle. Soargje derfoar datst it sa goed kenst, datst
it ûnder alle (spannende) omstannichheden net
ferjitst.

4 Oefenje, oefenje, oefenje
Allinnich troch te oefenjen, wurdst better. Oefenje
dyn gedicht flústerjend yn it park, plak in kopy
fan it gedicht op de húskedoar en oefenje foar
de spegel. Popartysten en beropsfuotballers
binne echt net sa goed wurden troch mar wat te
ymprovisearjen.

5. Lit it oan ien hearre
Freegje dyn BFF of in famyljelid om nei dy te
harkjen, en freonlike, opbouwende krityk te jaan
dêr’tst dy mei ferbetterje kinst. Ast net ien fine
kinst dy’t harkje wol, draach it gedicht dan foar
oan dyn húsdier. Dy leave Snorry of Bijke is altyd in
poerbêst publyk.
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8 Nim de tiid
It gedicht is foar dy sa bekend as wat, mar dyn
publyk heart it foar it earst. Praat dêrom net te
fluch. Set it begjin en de ein hiel rêstich en krêftich
del, en jou eltse sin de oandacht dy’t er fertsjinnet.
Soargje der boppedat foar datst hiel dúdlik
praatst, dus goed artikulearrest, want it publyk
moat dy hieltyd goed folgje kinne, fansels.

9 Sjoch de keunst ôf
Kinst in soad leare fan oare foardragers. Gean ris as
publyk nei in foardrachtswedstriid, en sjoch hoe’t
oaren har gedicht foardrage. Wat wurket goed?
Wat hie better kinnen? Wêr moatst de mikrofoan
ûngefear hâlde? Hokker fragen kin de presintator
dy stelle?

10 Genietsje!
Miskien wolst sels ris meidwaan oan sa’n
foardrachtswedstriid?
Doch dat perfoarst. Sykje in moai setsje klean út,
ried dy goed ta, mar dan...
Genietsje derfan (en meitsje dy net te drok oer
winnen). In soad plezier mei foardragen!
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DE SKRIUWERS

Marijke Klompmaker

Oan de bondel It leafst bin ik in fûgel wurke in grut
ferskaat oan dichters mei. Mear ynformaasje oer
libben en wurk fan dizze dichters is te finen op
www.sirkwy.frl, de Fryske literatuerside, fia dizze link
https://bit.ly/2HQ5k5l
Mear dichtbondels foar bern:
Eppie Dam, Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en
lytse protters, De Ryp, 2017
Lida Dykstra, Oekebakke boem, Bornmeer, 2006
Diet Huber, Tutte mei de linten, Friese Pers Boekerij,
2009
Elske Kampen, Dit is it gedicht, Friese Pers Boekerij,
2012
Jurjen van der Meer, Sin oan, Elikser 2017
Berber Spliethoff, As ik letter grut bin, Bornmeer, 2019
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Yllustrator MARIJKE KLOMPMAKER (*1964, Bûtenpost)
hat nei de P.A. de Kunstacademie Minerva yn Grins
folge. Yn dy stêd wennet se ek, en hat se boppedat har
atelier.
Se hat tsientallen printeboeken en lêsboeken foar bern
yllustrearre, wêrûnder in pear fan har twillingsuster
Nynke, dy’t skriuwster is.
Marijke Klompmaker hat ek tekenfilmkes foar de
telefyzje makke. De lêste tiid wurket se wer mear foar
folwoeksenen, bygelyks foar tydskriften, hat se in
suksesfolle blog en jout se tekenkursussen.
Klompmaker wurket it leafst mei papier, inket, akryl- of
plakkaatferve. De kompjûter brûkt se hast net foar har
yllustraasjes.
Foar mear ynformaasje: www.marijkeklompmaker.com
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