Geachte leerkracht,
Voor u ligt de lesbrief bij onze voorstelling DE THEATERFABRIEK die u met uw klas gaat
bezoeken. Het is fijn als u het eerste deel alvast doorneemt met de klas voordat u naar de
voorstelling komt. In deel twee volgen enkele opdrachten waarmee u zelf aan de slag kunt in
de klas. Deze opdrachten kunnen als verwerking van de voorstelling worden gebruikt.
Over de voorstelling:
Jeugdtheatergroep Unieke Zaken heeft in de periode 1990-2022 bijna vijfduizend
voorstellingen gespeeld. En na afloop waren er altijd vragen: “Hoe lang hebben jullie hieraan
gewerkt? Hoe komen jullie op het idee? Maken jullie alles zelf? Hoe kan alles bewegen? Hoe
kunnen jullie je zo snel omkleden? Waarom doen jullie dit? Verzinnen jullie alles zelf?”
In deze allerlaatste productie ooit onthullen we onze geheimen. Met DE THEATERFABRIEK
willen we de liefde voor theater aanwakkeren, de nieuwsgierigheid bevredigen, we laten
zien dat het maken van een theaterproductie een avontuur is, dat theater ongelooflijk leuk is
en een inspirerende, niet-alledaagse plek is om te werken, dat ambachtelijkheid belangrijk is,
dat hard werken ook een talent is, dat creativiteit samen gaat met vallen en opstaan...
Na binnenkomst nemen de leerlingen plaats op een kleine rijdende tribune. Die brengt ze op
allerlei plekken: de decorwerkplaats, de repetitieruimte, de vergaderruimte en nog veel meer.
Op iedere plek zien ze op theatrale wijze hoe er aan de verschillende onderdelen van een
productie wordt gewerkt, hoe de medewerkers alles uit de kast halen om er een succes van te
maken en welke vreemde misverstanden en grappige situaties daarbij ontstaan. Dit kijkje
achter de schermen eindigt met het spelen van de voorstelling waaraan is gewerkt.

En daarmee valt voor ons het doek. Na meer dan dertig jaar theatermaken, meer dan veertig
producties op de teller en bijna vijfduizend voorstellingen zijn we uitgespeeld. Maar wat
hebben we van jullie genoten! Kinderen, ouders, grootouders, meesters, juffen, trouwe fans
en toevallige voorbijgangers: dankjulliewel. Het was een feest om voor jullie te spelen!
Met vriendelijke groet,
Peter Bolten, Mirjam Morsch
Unieke Zaken

DEEL 1 - VOOR DE VOORSTELLING
Een voorbereide leerling is meestal een geïnteresseerde toeschouwer. Door de klas alvast te
vertellen waar de voorstelling over gaat, zullen ze straks bij de voorstelling veel herkennen.
Stel vooraf enkele vragen om de leerlingen te activeren. Andere vragen zijn juist leuk om achteraf te
behandelen of nog eens te herhalen, om te zien wat de klas van de voorstelling heeft opgepikt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

-

Wie is er wel eens naar het theater geweest?
Wat heb je gezien? Waar speelde het zich af, waar ging het over en hoe zag het
eruit?
Wat was de stijl? Was het grappig, was het serieus, was het als een stripverhaal, was
het met veel beweging was het heel beeldend……?
Is een theatervoorstelling altijd in een theater/schouwburg
Wat is er fijn/leuk aan theater?
Wie zou er wel eens een theaterstuk willen maken?
Waar zou die over moeten gaan?
Is theatermaken moeilijk?
Wat heb je nodig om theater te maken?
Denk aan randvoorwaarden (repetitieruimte, verhaal of script)
Denk aan personen (acteurs, regisseur, scriptschrijver, lichtontwerper, lichttechnicus,
geluidstechnicus, decorontwerper, decorbouwer, kostuumontwerper,
kostuummaker, rekwisiteur, publiciteitsontwerper, publiciteitsmedewerker, zakelijk
leider, productieleider)
Denk aan spullen en techniek (decor, rekwisieten, lampen, geluidsdrager en boxen,
kostuums)

Bij een voorstellingsbezoek gelden er een paar regels. Theatergroep Het Laagland maakte hier een
leuk filmpje over, die kun je hier bekijken: https://youtu.be/wc6Z5slTTLo

De belangrijkste regels nog even op een rij:
•
•
•
•
•
•

Plassen tijdens de voorstelling mag niet, ga er voor of er na
Probeer niet te praten tijdens de voorstelling
Lachen mag natuurlijk wel
Ga niet staan, dan zien ze achter je niks meer
Mobiel telefoons moeten uit
Fotograferen mag, maar zonder flits

In de voorstelling DE THEATERFABRIEK komt natuurlijk vakjargon voor. Sommige begrippen
zullen al bekend zijn of worden duidelijk tijdens de voorstelling, maar het is toch raadzaam
om de volgende termen even kort door te lopen met de klas:
Acteur/actrice
Black out
Changement
Coulissen
Cue
Decor
Decorbouwer
Decorontwerper
Doorloop
Geluidseffect
Generale repetitie
Improvisatie
Kleurfilter
Kostuum
Kostuumontwerper
Lichtplan
Maquette
Mime
Moving heads
Open Doekje
Opkomst
Première
Regisseur
Rekwisieten
Rekwisiteur
Rol
Scène
Script
Special effect
Vergadering/bespreking

Toneelspeler/toneelspeelster
Als de theaterlampen ineens uit zodat het donker wordt op het toneel
Decorwissel
Zijkant van het toneel vanwaar de spelers opkomen. Vaak zijn dat zwarte
doeken.
Teken/sein
Alles wat op het toneel staat als omgeving voor de spelers
De persoon die het decor bouwt
De persoon die het decor ontwerpt
Repetitie waarbij het hele theaterstuk wordt gespeeld
Het nadoen of toevoegen van een geluid bij een handeling.
Laatste repetitie voor een première.
Spelen zonder vaste tekst.
Gekleurd stukje plastic dat voor de lens van een lamp wordt geplaatst en de kleur
verandert.
Dat wat een acteur/actrice aanheeft op het toneel
Ontwerper van de kostuums
Uitgewerkt plan waarin staat welke theaterlampen waar in het plafond (grid)
moeten hangen.
Driedimensionaal model op schaal. Geeft zo op kleine
schaal een indruk van het gebouw, decor, omgeving.
Spelen met je lichaam. Spelen zonder woorden.
Bewegende lampen, computer aangestuurd.
Applaus tijdens een voorstelling omdat het publiek iets mooi of bijzonder vindt.
Het toneel opgaan
Eerste voorstelling voor publiek
Persoon die een idee heeft over hoe een voorstelling moet worden, die de rollen
verdeelt en die de toneelspelers begeleidt tijdens de repetities.
Alle spullen op het toneel
Persoon die de rekwisieten bij elkaar zoekt
De persoon die je in een theaterstuk speelt
Een afgerond gedeelte van een theaterstuk
Tekst van een theaterstuk met aantekeningen hoe er gespeeld moet worden.
Speciaal effect door middel van techniek
Gezamenlijk overleg

DEEL 2 - NA DE VOORSTELLING
Inleiding
Wat komt er allemaal bij kijken als je een voorstelling wilt maken?
1. Je hebt een idee nodig.
2. Je moet nadenken over het verhaal(tje).
3. Je gaat improviseren en repeteren
4. Je gaat het decor verzamelen/maken
5. Je gaat rekwisieten en kostuums verzamelen/maken
6. Je gaat alles vastleggen
7. Je gaat optreden

Bij elk van deze punten hoort een opdracht. Je kunt ze los van elkaar doen of allemaal
opvolgend. Zo werken jullie samen aan het maken van jullie eigen mini voorstelling (scène).

Opdracht 1. Waar gaat de mini voorstelling over?
Benodigdheden: kladpapier, pennen/potloden, drie dozen
Inspiratie is overal te vinden. In bestaande verhalen, verhalen van jezelf of die van de
kinderen. Maar soms werkt juist het toeval bijzonder inspirerend. Voor deze opdracht
maken we gebruik van dat toeval.

Bij het schrijven van een voorstelling is de eerste vraag altijd: wie, wat en waar?
a) Geef alle kinderen drie kladblaadjes.
b) Laat ze op het eerste blaadje een beroep schrijven.
Geef voorbeelden: inbreker, bakker, leerkracht, kassajuffrouw, ober, dokter,
tandarts, kleermaker, acteur, kapper, stratenmaker, kok et cetera. Haal deze blaadjes
op en doe ze in doos 1.
c) Laat de kinderen een werkwoord op het tweede blaadje schrijven. Geef
voorbeelden: dansen, autorijden, timmeren, douchen, schrijven, boodschappen doen
enzovoort. Haal ze op en doe ze in doos 2.
d) Laat de kinderen tot slot een locatie op het laatste blaadje schrijven. Geef
voorbeelden: wc, slaapkamer, wachtkamer, vliegtuig, trein, op straat, op een wolk,
de gang, snackbar, restaurant, zwembadhokje, werkplaats, kantoor, kleedkamer,
keuken et cetera. Haal de blaadjes op en doe ze in doos 3.
e) Laat een kind uit iedere doos één blaadje trekken, schrijf de uitkomst op het bord.
f) Herhaal dit ongeveer tien keer, zodat je tien keer wie-wat-waar op het bord hebt
staan.
g) Maak groepjes van 4 kinderen. Elk groepje kiest samen een wie-wat-waar setje uit.

Opdracht 2. Verhaaltje schrijven.
Benodigdheden: kladpapier, pennen / potloden
Leg uit dat een goed verhaal(tje) uit drie delen bestaat namelijk:
1. De hoofdpersoon heeft een doel, hij/zij wil iets.
2. Er is/ontstaat een probleem.
3. Aan het einde is er een oplossing.
Bedenk al pratende met je groepje aan de hand van het gekozen wie-wat-waar-setje een
klein en simpel verhaaltje (oftewel een zeer kort toneelstukje).
Geef als leerkracht eerst een voorbeeld.
Loop rond en help de kinderen.
Schrijf het verzonnen verhaal(tje) op.
Verzin een titel.
Uit hoeveel blokjes bestaat het verhaal?
Wat is het begin en wat het einde?
Hoeveel personages zijn er? Kan ieder kind een rol krijgen in het verhaal?

Opdracht 3. Improviseren/repeteren
Benodigdheden: een speelvlak. Dit kan bijvoorbeeld het klaslokaal zijn met alle stoelen en
tafels aan de kant geschoven, de gymzaal of het plein.
3.1 Spelopdrachten
Meestal spelen de kinderen zoals ze dat uit het echte leven kennen. Als er wordt gegeten,
gaan ze aan tafel zitten. Als ze een hond spelen, gaan ze meteen op hun knieën over de
grond kruipen. Een jongen speelt altijd de vader, het meisje de moeder.
Maar de lol van theatermaken is juist dat je de werkelijkheid kunt veranderen. Je gaat op
zoek naar een manier van abstraheren. Abstraheren wil zeggen dat je zoekt naar
bijvoorbeeld een uitvergroting, een versimpeling, een herhaling of omkering van de
werkelijkheid. In deze opdracht ga je hiermee oefenen:

A. Van klein naar groot
Maak paren.
Ga 5 meter van elkaar af staan.
Loop op elkaar af en zeg: “Hallo, tijd niet gezien” – neutraal, zonder te spelen.
Herhaal maar nu blij.
Herhaal maar blijder
Herhaal maar óver the moon gelukkig.
Herhaal maar dansend.
Herhaal zo groot als je kunt.
Herhaal zo groot als je kunt en kom niet eens uit je woorden.
…

B. Herhaling
Maak paren.
Probeer elkaar te overtuigen met alleen de woorden ja en nee.
(luister naar elkaar, reageer op elkaar, gebruik intonatie)
Persoon 1: Jij bent ook groot.
Persoon 2: Nee
Persoon 1: Ja
Persoon 2: Nee
Persoon 1: Ja
Persoon 2. Nee
Persoon 1: Ja
Persoon 2: Nee
Als het ‘op’ is mag persoon twee een andere zin beginnen.
Bijvoorbeeld:
Persoon 2: Jij bent klein.
Persoon 1: Ja
Persoon 2: Nee
Enzovoorts.
Als de oefening gaat lopen kun je eindeloos variëren, maar blijf naar elkaar luisteren
en op elkaar reageren en zorg ervoor dat het antwoord altijd kort blijft.
Vaak helpt het om als leerkracht de oefening voor te doen.
Zo geef je inzicht in het principe.
Durf extreem te worden in hoe je antwoordt en houdt vooral tempo.
C. Zonder tekst
Maak paren.
Een persoon trekt zijn jas aan, dat is de gast. De andere persoon is de ober.
Er komt een gast een chique restaurant binnen waar de mensen die daar werken
alles voor hem doen.
De ober komt op de gast af.
Hij zegt “Welkom”, maar daarna is het stil.
De ober helpt de gast met het uittrekken van zijn jas.
Laat de gasten voor zichzelf bedenken wat voor een gast ze zijn; een nette gast,
vervelende gast, oude gast, enthousiaste gast.
Laat de obers voor zichzelf bedenken wat voor een ober ze zijn; een pietluttige ober,
langzame ober, onhandige ober.
Speel de scène.
De leerkracht geeft aanwijzingen: maak het eens groter, of juist kleiner, snel,
langzaam enzovoort.
Herhaal.
Variatie: Kun je samen een manier bedenken om op een ongewone wijze de jas uit te
trekken?

3.2 De geschreven verhaaltjes improviseren.

Verdeel de kinderen weer in de groepjes uit de vorige opdracht. Pak de verhaaltjes erbij en
laat ze hun verhaaltje improviseren.
Leg uit:
• Voor alle rollen geldt: Benoem van te voren een heldere eigenschap van je
personage: oud, vrolijk, bang, zenuwachtig. Het kan ook een bewegingskwaliteit zijn:
rillerig, traag, dansant…
• Voor alle geïmproviseerde teksten geldt: Niet door elkaar heen praten. Luisteren
naar wat een speler zegt en reageer daarop.
Laat ze even rommelen.
Loop rond of kies een groepje uit en geef positieve feedback: Wat was goed? Wat kan
sterker?
Tips:
• Houdt het simpel.
• Blijf bij je verhaaltje.
• Leg de structuur vast.
• Maak het herhaalbaar.
Herhaal.
Benodigdheden: voor de volgende opdrachten heb je verschillende materialen, objecten en
misschien zelfs licht en geluid nodig om de scènes verder vorm te geven. Dit kunnen de
leerlingen meenemen van thuis of verzamelen in en om de school.

Opdracht 4 - Decor
Het fijne van theater is dat als de code
helder is, je publiek meteen met je meegaat.
Denk bijvoorbeeld aan een bos dat bestaat
uit alleen maar omgekeerde
bezemstelen. Laat de verbeelding spreken.
Een doos kan een wc zijn maar ook een kast.
Houdt eenvoud en eenheid in de dingen die
je verzamelt.

Opdracht 5 - Rekwisieten en kostuum
Hetzelfde geldt voor je kostuumkeuze. Hoe
maak je deze spannend en praktisch. Een
enkele pet of sjaal die bij de eigenschappen
van je personage past kan het publiek al
overtuigen.

Opdracht 6 – Techniek en mise en scène
Je hebt met de leerlingen scènes gemaakt.
Je wilt al het materiaal ‘optillen’ tot theater,
een voorstelling maken. Misschien kan
muziek helpen of licht. Oefen de gemaakte
afspraken en de mise en scènes (waar je
staat en gaat),

Opdracht 7 - Het presenteren
Zonder publiek immers geen theater. Je hebt kleine en grote presentaties. Klein: aan het
einde van elke les in het veilige klaslokaal. Of groot: voor een publiek van buiten, met alle
toeters en bellen, kostuums, decor, licht en geluid.
In de klas
Maar of je nu klein of groot presenteert, het blijft spannend. Iedereen kijkt. Misschien is er
nog een stukje improvisatie. Dan weet je niet wat er komen gaat en moet je reageren in het
moment. Nog spannender. Een musicus heeft een instrument, een schilder een kwast, maar
als acteur heb je alleen je lichaam en je stem. En dat komt dichtbij. Maar hoe meer je dit
oefent, hoe meer kilometers je maakt, hoe meer vertrouwen er ontstaat.
Voor publiek
Ga je een presentatie maken voor een publiek buiten de klas, dan heb je van het materiaal
dat je met de leerlingen hebt gemaakt, theater gemaakt. Je hebt het materiaal
vormgegeven, een rode draad gevonden, een volgorde gemaakt. Je hebt gewerkt met
decors, kostuums, licht en muziek. En je hebt gerepeteerd. Als iedereen weet wat er van
hem of haar verwacht wordt, is het moment van de voorstelling aangebroken. De zaal
stroomt vol, het licht gaat aan en iedereen doet zijn stinkende best. Het publiek is gul en
welwillend. De leerlingen krijgen vol applaus. Ze zijn trots. De zenuwen zijn overwonnen. De
leerlingen groeien en krijgen zelfvertrouwen.
En wie weet is er ergens wel een zaadje voor de toekomst geplant!

TOI-TOI-TOI Toi-toi-toi betekent zoiets als: “veel succes; sterkte; op goed geluk”. Maar
volgens het bijgeloof in het theater mag men een acteur geen succes toewensen, dat brengt
ongeluk. In plaats daarvan zeg je dus toi-toi-toi!

