Vanaf maandag 2 juli 2012
bij vtmKzoom

Aya, nieuw gezicht van Levenslijn
Levenslijn realiseert een unieke 3D-animatiereeks over verkeer voor kleuters met de steun van Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.
Aya is de naam van een knalgeel wezentje dat uit de ruimte neerdwarrelt
in de tuin van Otto en Belle, broer en zus. Deze buitenaardse gast begrijpt
uiteraard niets van onze wereld en het verkeer hier. Aya is als een kleuter:
speels, onvoorspelbaar, wispelturig en op ontdekkingstocht. Otto en Belle
leren Aya stap voor stap de basisregels voor kleuters in het verkeer. De
ingrediënten zijn dezelfde als de succesreeks Zeppe & Zikki: spannende
verhaallijnen, veel avonturen en humor om zonder het vermanende vingertje het juiste verkeersgedrag aan te leren.
“Door de impact en het succes van Zeppe & Zikki, kregen we de vraag om
de reeks ook in het kleuteronderwijs te gebruiken”, zegt Marc Dupain,
algemeen coördinator van Levenslijn. “Maar kleuters begrijpen de taal en
de boodschap van Zeppe & Zikki niet. Zo creëerden we een buitenaards
wezen om maximaal effect te hebben op het gedrag van kleuters. Aya is de
nieuwe kleutergids in het verkeer”, zo vervolgt Dupain.

VMMa, de Koning Boudewijnstichting, Mobiel 21 en het departement
Mobiliteit en Openbare Werken vormden samen een werkgroep van
specialisten die de karakters van de hoofdfiguren, de taal, de leefwereld,
de context en de scenarios van de afleveringen ontwikkelden. Kleuterleidsters (via Mobiel 21), pedagogen (via Levenslijn-Kinderfonds), psychologen (via het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse
Overheid), academici en communicatiespecialisten (via VMMa) werkten
samen met de creatieve mensen van het productiehuis Hoaxland om deze
productie te realiseren.
Het project kwam tot stand met de financiële steun van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits:
“Zorgen voor meer verkeersveiligheid voor alle leeftijdsgroepen, ook voor
de allerjongsten, is een absolute topprioriteit voor de Vlaamse overheid.
De ongevallencijfers liggen hieraan ten grondslag. Alleen al in 2010 raakten er in Vlaanderen 837 kinderen jonger dan zes jaar betrokken in een verkeersongeval, dit is gemiddeld meer dan 2 kleuters per dag. Het aanleren
van een veilige houding in het verkeer kan dus niet vroeg genoeg starten.
Met deze unieke 3D-animatieserie en het bijhorende educatieve Aya-bordspel leren kleuters in een speelse context bij over verkeer en mobiliteit. Op
die manier raken ze stap voor stap vertrouwd met een aantal specifieke
verkeersthema’s en -situaties. Dit moet hen helpen om een veilige plaats in
het verkeer in te nemen zonder emotionele reacties zoals schrik of paniek
maar evenmin zonder al te onvoorzichtige speelse reacties. Verkeers- en
mobiliteitseducatie van jongs af aan meegeven is de beste waarborg voor
een veilige loopbaan als verkeersdeelnemer, nu én later. De kleuters van
vandaag zijn immers de volwassen voetgangers, fietsers en autobestuurders van overmorgen. Ik hoop dat Aya heel snel een vertrouwd vriendje en
goede verkeersbondgenoot zal zijn voor alle kleuters in Vlaanderen.”

Voor de creatie deed Levenslijn beroep op Vlaams toptalent.
Staf Coppens neemt de stem van Aya voor zijn rekening, Clara Cleymans is
Belle en Tina Maerevoet deed de stem van Otto. De acteurs waren meteen
voor dit sympathieke verkeersveiligheidsproject gewonnen.

Staf Coppens - Aya

“De avant-première van Aya die mijn kids zagen, maakte hen sprakeloos.
Het is niet evident om met het thema verkeersveiligheid spannende en leuke filmpjes te maken voor jonge kinderen, maar mijn koters zijn er helemaal
gek van. Met als gevolg dat ze me nu dag in dag uit vragen om het stemmetje van Aya voor te doen! Niet zo goed voor de stemveiligheid, kwestie
dat die kleine Aya een schreeuwertje is, en ik dus vaak zonder stem zit!”

Clara Cleymans - Belle

“Voor een animatiereeks die dient om kleuters vertrouwd te maken met
verkeersveiligheid, valt het mij vooral op hoe mooi ze gemaakt is. Met wat
je visueel te zien krijgt, hebben de makers het volwassen en verwende
oog als maatstaf genomen. De miniafleveringen zijn tot in detail afgewerkt
met prachtige beelden en snuggere scenario’s. Met zo’n mooie plaatjes
vergeet je al snel de educatieve boodschap die erin verborgen ligt. Maar
vat dit vooral op als een compliment! Leren kan leuk, grappig en mooi zijn,
maar vooral: leren kan zeer onopvallend zijn...”

Tina Maerevoet - Otto

“Belle, Otto en Aya zijn grappig, aandoenlijk en nuttig! Ze leren de kijkers
op een leuke, speelse manier verkeersregels. Dit trio zal onmiddellijk ieders
kleuterhart veroveren. Het was een hele eer om die kleine stoere Otto te
mogen spelen.”

“We hebben nu een erg kwaliteitsvol educatief aanbod voor kinderen van
3 tot 12 jaar en hopen zo mee de fundamenten te leggen voor een juist
en veilig gedrag in het verkeer,” zo besluit Dupain. Vanaf maandag 2 juli
2012 zal Aya dagelijks te zien zijn bij vtmKzoom.
Michael Dujardin, station Manager van vtmKzoom, is alvast enthousiast.
“Sinds de start van vtmKzoom in 2009 zijn Zeppe & Zikki kind aan huis bij
vtmKzoom. Het is een reeks met een hoge production value en die educatief is zonder belerend te zijn. Ook Aya heeft deze kwaliteiten, maar dan op
een jongere en nog speelsere manier. Aya is ook uniek omdat de animatie
op-en-top Belgisch is en een indrukwekkende cast de stemmen verzorgde.
Waar we ons met Zeppe & Zikki richten op kinderen uit de lagere school,
is Aya er voor de nog jongere kinderen. We zijn dan ook blij dat we de allerjongsten met deze reeks in onze programmablokken kunnen begeleiden
bij hun, letterlijk, allereerste pasjes in het verkeer.”

aya!

afleveringen
Aflevering 1: Do Re Mi

Belle speelt op haar pianootje. De toetsen lijken op een zebrapad, dus Aya
raakt behoorlijk in de war als hij op straat op een echt zebrapad belandt...

Aflevering 2: Piep-piep achteruit

Aya heeft een nieuw speeltje: zijn bal Babal. Die ketst op straat, onder de
wielen van een vrachtwagen. Aya leert al waarom zo’n gevaarte piep-piep
doet bij het achteruitrijden...

Aflevering 3: Fluohesjes

Aflevering 7: Ballon

Aya wordt verliefd op een gele ballon. Wanneer die door een windstoot
wordt meegevoerd, moet Aya de achtervolging inzetten doorheen de
drukke en gevaarlijke stad...

Aflevering 8: Fietshelm

Otto en Belle gaan een kleine straatrace houden. Aya mag niet meedoen
met z’n supersnelle ruimtetuigje. Als scheidsrechter van de race zet hij zijn
fietshelmpje af. Is dat wel een goed idee?

Otto en Belle krijgen nieuwe fluohesjes. Aya heeft dat niet nodig, hij kan
zichzelf fluo maken. Dat komt van pas wanneer een fietstochtje bij valavond
verkeerd dreigt af te lopen...

Aflevering 9: Politieman

Aflevering 4: Stop

Aflevering 10: Stoeprand Stop

Aya is in een speelse bui en weet van geen ophouden. Belle leert hem de
betekenis van het stopbord. Aya geraakt er helemaal door in de ban...

Aflevering 5: Kleur

Een discobal kan alle kleuren toveren, en Otto, Belle en Aya spelen met het
groen en rood. Maar zelfs na het spel blijft de discobal op rood en groen
springen, zodat Aya in actie moet komen om problemen te vermijden...

Aflevering 6: Verkeersgeluiden

Otto en Aya oefenen het herkennen van verkeersgeluiden op een speelgoedbord. Aya herkent ze als de beste, en springt er creatief mee om...

Otto heeft een kartonnen politieman geknutseld. Arm omhoog = stoppen.
Aya vindt het boeiend en droomt er zelfs van...

Otto en Belle halen een ijsje aan de ijskar in de straat. Aya is dol op ijs maar
hij moet leren dat je altijd moet stoppen aan elke stoeprand. Met of zonder
ijsje...

Aflevering 11: Op De Stoep Blijven

Belle en Aya moeten bij de buurvrouw een pakje afgeven. Belle komt als
eerste terug in het tuintje om dat Aya treuzelt op het voetpad. Hoe geraakt
hij ooit thuis als de weg naar huis plots helemaal geblokkeerd is, en hij de
stoep niet mag verlaten?

Aflevering 12: Blindemannetje

Er hangt een dikke mist in de straat en in het tuintje. Wanneer Otto, Belle
en Aya blindemannetje spelen, belandt Aya op de straat, waar voertuigen
opduiken uit de dikke mist. En hoe geraakt hij weer thuis?

De actie Levenslijn-Kinderfonds voert al 10 jaar campagne voor meer verkeersveiligheid en een betere opvang voor verkeersslachtoffers. Met dit
concept trekt Levenslijn de lijn door van opgemerkte campagnes en vernieuwing op het vlak van het goede doel voor meer verkeersveiligheid.
Zeppe & Zikki werden in 2008 geïntroduceerd en zijn ondertussen het
meeste bekende verkeersduo geworden in Vlaanderen. Sinds december
2010 zijn ze ook in Wallonië op de buis.
Voor de jongste 3 sensibiliseringscampagnes met Zeppe & Zikki rond de
thema’s fluo, fietsen en knipperlichtjes registreerden we samen 136.256
online deelnames. Alle opbrengsten die via acties worden gerealiseerd
gaan volledig naar het Levenslijn-Kinderfonds dat door een onafhankelijk
bestuurscomité bij de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. Met deze
middelen worden initiatieven genomen op vlak van preventie, opvang van
verkeersslachtoffers en wetenschappelijk onderzoek.

Aya wordt meteen volgens een 360° aanpak geïntroduceerd:

1. een educatief Aya spelbord

Mobiel 21 ontwikkelde met de steun van het Levenslijn-Kinderfonds en
KBC een gelijknamig bordspel dat gratis onder de kleuterscholen werd
verspreid. Samen met Aya, Otto en Belle leggen de kleuters op het spelbord een parcours af. Daarbij voeren ze waarnemingsopdrachten, vertelopdrachten, inlevingsopdrachten en doe-opdrachten uit. Zo leren kleuters
hoe ze veilig van thuis naar school en terug kunnen.

2. een Aya lied

Van de generiekmuziek werd een Aya lied gemaakt die hetzelfde aanstekelijke ritme aanhoudt zoals de afleveringen zelf. Niemand minder dan Evi
Hanssen zong het Aya lied in. Na de zomer ligt de single in de winkel en zal
vanaf dan ongetwijfeld op heel wat kleuterscholen te horen zijn.
“Ik woon zelf met twee jonge bengels in een stad en weet dus maar al te
goed dat je niet vroeg genoeg kan starten met hen wegwijs te maken in
het verkeer. In de perfecte wereld rijden er steeds minder auto’s rond, maar
helaas is dat niet het geval, integendeel. Daarom kunnen we kinderen maar
best van jongs af met het verkeer kennis laten maken. Aya is daarvoor het
perfecte vriendje”, aldus Evi Hanssen.

3. Aya eventpark

Samen met Mobiel 21 en KBC ontwikkelt Levenslijn een eventpark waarmee we heel Vlaanderen zullen doorkruisen en op diverse events aanwezig
willen zijn om ook zo de Aya vibes uit te dragen. Momenteel bestaat er
een uitvergroting van het Aya bordspel (7 X 10 meter) en een Aya glijbaan.
Binnenkort komen daar nog meer educatieve toepassingen bij onder het
Aya logo.

Maak kennis met Aya en de hele actie op www.aya.be
Meer info over Levenslijn op www.levenslijn.be
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