
De kleine dansers zijn klaar 
om te stralen op het podium! 

Juf Amy’s balletstudio komt met een  
nieuwe dansvoorstelling: De vlinderdans.

Rosa en haar vier vrienden oefenen hun sprongen  
en pirouettes om de dans perfect te maken!

Voor Rosa voelt het alsof al haar harde werk voor  
niets is geweest als ze een teleurstellende rol krijgt.  
Maar haar vrienden helpen haar om in te zien dat  

deze kleine rol erg belangrijk is. 

Rosa voelt zich uiteindelijk net zo mooi  
als een vlinder, en misschien zelfs  

nog specialer…
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Voor alle wondermooie kleine dansers...
Er is niets kleins aan de manier waarop je straalt.

Tekst van Maryann Macdonald
met illustraties van Mandy Sutcliffe
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“Ikke!” juicht Jess, draaiend over de vloer.
 “Ik ook,” zegt Tara, die alvast bekijkt hoe haar vleugels eruit zullen zien.

“Kunnen we allemaal meedansen?” vraagt Emma.
“Iedereen zal stralen in De vlinderdans,” zegt juf Amy met een glimlach. 
“Bedenk hoe een vlinder zou dansen. Oefen thuis en volgende week laten 
we onze dansjes aan elkaar zien. Dat wordt leuk!”

“Kijk, Rosa vliegt!”

Ollie tilt Rosa op, de kleinste van alle dansers.
Hoog de lucht in.

“Wie wil er meedansen in een 
voorstelling?” vraagt juf Amy.  
“Het heet De vlinderdans.”



“Vlinders zijn prachtig,” zegt Rosa tegen Emma. 
 “Ik kan niet wachten om er eentje te zijn!”

“Jij zal een mooie vlinder zijn,” zegt Emma. 
 “Maar daarvoor moet je wel veel oefenen.”

“Ik weet het.” Rosa kijkt bezorgd. Ze is de jongste van iedereen, 
en heeft nog niet zo lang dansles.

 “Wij zullen je helpen,” belooft Emma.



Jess
 en Emma helpen Rosa door na school de demi-plié en de grand plié te oefenen.

Als Rosa het gezicht van een libelle nadoet, 
rent Ollie vlug weg. 

Ollie en Tara leren haar hoe ze verdrietige, 
boze, verlegen en blije gezichten moet 
maken, zodat ze het publiek haar gevoel 
kan laten zien.



Rosa oefent haar vlinderdans zo vaak ze kan. 

Ze laat haar blije gezicht zien en houdt haar rug recht en haar hoofd omhoog.  
 Ze eindigt haar dans met een STERRENSPRONG. 

De volgende dag tekent Rosa zichzelf in een vlinderkostuum. 
 Zo zou ze eruit willen zien tijdens De vlinderdans. 

“Ik vind het leuk hoe je je vleugels hebt versierd,” zegt Tara als ze  
Rosa’s tekening ziet. 

 Rosa straalt van trots. Ze weet dat Tara een echte kunstenares is. 
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