
     Mini  

     Mop 

     Cast 
Theaterleesmoppen 

om naar te luisteren 
 

 

Hoe kun je meedoen?  

1. Kies een theaterleesmop uit. 

Bronnen: 

- gratis te downloaden moppen van theaterlezen.nl  of 

- Het kloeke moppenboek of 

- Het extra kloeke moppenboek of 

- Een mop uit een ander theaterleesboek uit de serie Applaus voor jou 

2. Kijk hoeveel rollen de mop heeft en zoek genoeg medelezers, je mag 

zelf weten wie! 

3. Oefen een paar keer goed, zodat het lekker makkelijk gaat en grappig 

klinkt  

4. Lees de mop voor en maak er een geluidsbestand van, bv met je 

mobiele telefoon, je i-pad of hoe je maar wilt  

5. Stuur dit geluidsbestand naar info@theaterlezen.nl  

samen met het ingevulde instuurformulier 

 

https://theaterlezen.nl/aan-de-slag/theaterleesmoppen
https://theaterlezen.nl/theaterleesboeken/het-kloeke-moppenboek
https://theaterlezen.nl/theaterleesboeken/het-extra-kloeke-moppenboek
https://theaterlezen.nl/
mailto:info@theaterlezen.nl


Hoe gaat het verder? 

1. Wij beoordelen of de mop duidelijk te verstaan is en of het leuk klinkt       

2. Zo ja, dan plaatsen we deze in de Mini Mop Cast, zodat iedereen het kan beluisteren! 

3. Bij deze mop vermelden we alleen je voornaam en je leeftijd. 

4. Zodra de mop in de Mini Mop Cast wordt geplaatst, sturen we je een berichtje. 

Valt er wat te winnen? 

Als jouw gelezen theaterleesmop in de Mini Mop Cast wordt geplaatst, dan heb je al roem verdiend. 

Stoer natuurlijk als dat is gelukt! 

En ja, er zijn ook nog prijzen te winnen! 

Elke kwartaal kiezen we een heel mooi voorgelezen mop. Die persoon ontvangt dan de Mini Mop 

Cast-Trofee en krijgt een Kloek moppenboek met theaterleesmoppen naar keuze toegestuurd! 

 

Wie mag er meedoen? 

Iedereen die wil mag meedoen, er is geen leeftijdsbeperking. 

 

Hoe kun je de Mini Mop Kast gebruiken? 

- Je kunt naar de moppen luisteren (dat wordt lachen      ) 

- Je kunt ook oefenen! Dan lees je de mop uit de Mini Mop Kast in je hoofd of hardop mee 

(lekker handig!) 
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