
 

Leuk voor achteraf 
Hoe kan je op zee communiceren met boten vanuit 
alle hoeken van de wereld, of met het vasteland?
 
Zeg het met vlaggen 
Het semafooralfabet is een internationaal alfabet 
dat je maakt door met vlaggen figuren te maken.
Kan jij je eigen naam in deze vlaggentaal zwaaien? 

 

Spreek in morse
Zoek de letters van je naam in morsecode. Kan je 
ze seinen met een zaklamp of met een fluitje? Fluit 
kort of doe het licht kort aan voor een stipje en lang 
voor een streepje. Sein daarna een ander woord en 
laat iemand anders raden wat het is.

Online platform/Spot  
Via www.spothetpaleis.be/spot/vuur-toren 
kan je meer informatie en spelmateriaal rond 
de voorstelling ontdekken. 
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Drie vuurtorenwachters houden een licht bran-
dend in een toren. Aan de rand van de woeste 
oceaan, in weer en wind, werken ze met ge-
vaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen 
veilig thuis te brengen. Maar wat als het licht 
sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een vei-
lige haven als de wereld hen vergeten is? Hoe 
lang houd je het vuur brandend in je hart als 
iedereen je heeft verlaten?
 
Vuur/toren gaat over de laatste vuurtoren-
wachters ter wereld. Ze verliezen alle houvast 
als ze in de armen lopen van de enige die hen 
altijd bleef koesteren: de zee.

Na Über-Ich (Laika, 2014) en De passant  
(Laika, 2017) maakt Michai Geyzen opnieuw 
een dansante en tragikomische voorstelling 
voor kinderen.

De voorstelling bevat stroboscopische licht-
effecten. 
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