
groep 5 & 6: drama

Het Romeinse Rijk zit vol met spectaculaire verhalen over Julius Caesar, Cleopatra, de 
gladiatoren, grote bouwwerken en rijkdom. In deze twee theaterlessen stappen de kinderen op 
theatrale wijze in zowel de wereld van de gewone Romeinse burger als in de wereld van het 
weelderige Koningsrijk. 
In de 1e workshop leren de kinderen samenwerken in de rol van ambachtslieden, ontdekken 
waarom de riolering een briljante uitvinding is en transformeren in gehoorzame, ijverige 
soldaten. Met de kennis van workshop 1, ondergaan de kinderen in sessie 2 op humoristische 
en veilige wijze de dood van werelds beroemdste dictator Julius Caesar. Deze laatste wordt 
geheel ondersteund door twee flitsende reporters. Na deze lessen kunnen de leerlingen 
moeiteloos emoties in zowel hun lijf als stem zetten, als ook schakelen, incasseren & reage-
ren. Ze zijn zich tevens bewust van zowel de ruimte, hun lijf en medespeler. Daarbij nemen ze 
ook nog enkele historische feitjes mee naar huis.

“Rare jongens die Romeinen”
Wat:              Twee op elkaar aansluitende workshops drama 
Thema:             Romeinen - status, samenspel, lichaamsbewustzijn,
  publieksbesef, transformeren en verbeelden 
Competenties:    Creërend vermogen - vrije expressie/bewegen - 
  durf - samenwerken - herkennen  
Wanneer:         Nog in te plannen 
Waar:                Op eigen school, in de speelzaal of gymzaal
Duur:                Elke workshop 1.00 uur. 

In deze workshop zit een mix van drama en media waarin specifieke theateroefeningen 
worden aangereikt en geoefend, om in een later stadium zelf m.b.v. filmtechniek het spel te 
vereeuwigen. 
Tijdens het eerste deel worden de kinderen als groep door een aantal dramaoefeningen 
geleid, waarbij ze focussen op houding, mimiek, stemgebruik, intonatie, etc. Daarnaast krijgen 
ze tips over hoe je een (telefoon)camera gebruikt om beelden meer nadruk te geven en de 
acteurs nóg meer tot hun recht te laten komen. In het tweede gedeelte worden er (maximaal) 5 
groepjes gemaakt, die zelf aan de slag gaan met een kleine scène. Acteren, regisseren én het 
camerawerk hebben ze helemaal in eigen hand.

Film-acting
Wat:             Een lange workshop acteren - camera - 
  filmtechnieken 
Thema:            Film Noir, Soap Opera, Blockbuster of 
  een thema dat school vooraf aanreikt                     
Competenties:   Samenwerken - expressie - filmtechniek  
Wanneer:          Nog in te plannen 
Waar:                 Fase 1 van de workshop: in de speelzaal, gymzaal, aula. 
                         Fase 2 van de workshop: in groepjes verdeeld over de school 
  (voor zover dat mag/mogelijk is)



groep 5 & 6: drama

Een juffrouw. Iedereen heeft er een gehad. Dagelijks staat ze voor de klas, schrijft dingen op 
het bord, geeft straf en controleert geduldig je schrift. Maar wat doet ze als je het klaslokaal 
verlaat? Is de juffrouw dan nog wel een juf? En waar gaat ze dan naar toe? Wat is het 
geheime leven van die vertrouwde figuur die elke dag zorgzaam voor je neus staat?  
Misschien is er ergens een open plek in het bos waar alle juffen van de wereld bij elkaar 
komen om weer even mens te zijn. Ze zetten hun brilletjes af, gooien het huiswerk in de 
bosjes en bouwen een groot kampvuur waar ze marshmallows in roosteren. Ze vertellen 
elkaar spannende verhalen, zoenen met prinsen en luisteren naar popmuziek. Of blijkt ze een 
beroemde ballerina en draagt ze stiekem een tutu onder haar mantelpak. Het Juffenballet is 
een vrolijke mix van theater en dans en tegelijkertijd een ode aan de juf.

Juffenballet
Wat:              Voorstelling door theatergezelschap ”BonteHond”                   
Thema:              Dans - theater - humor - fantasie        
Competenties :  Interpreteren en waarderen - inlevingsvermogen -  
  leren openstellen en kijken - creativiteit 
Wanneer:          ma 17 & di 18 februari 2020  
Waar:                Parkstad Limburg Theater Kerkrade    
Duur:                 75 minuten 

Een spannend, grappig en fantasierijk verhaal over hoe het hart van een stoere kok aan het 
oorlogsfront, ontdooit door een onverwachte vriendschap. Zó ontroerend, dat zelfs vissen 
zouden gaan huilen. Een bord vol vriendschap, een scheut dwaze ruziemakers en een flinke 
toef avontuur. Inclusief muzikaal vuur- en slagwerk als kers op de taart. Gebaseerd op Benny 
Lindelaufs bekroonde jeugdboek ‘Hoe Tortot zijn vissenhart verloor’. 
Kok Tortot heeft in tijden van oorlog maar één doel: overleven. Als hij denkt dat zijn leger 
morgen gaat verliezen, loopt hij vandaag alvast over. Deze meesterchef, met een hart zo koud 
als een vis, zorgt vooral voor zichzelf. Totdat hij het personage “Halve George” ontmoet, een 
gewonde soldatenjongen die in de vuurlinie bijna tot kanonnenvoer was vermorzeld. Tortot 
neemt deze vrolijke, jonge spraakwaterval ongewild op sleeptouw. Samen bluffen zij zich door 
fantasievolle situaties in barre tijden. Uiteindelijk bekokstooft Tortot een krankzinnig meester-
plan om die dwaze oorlog te stoppen en zo het leven van Halve George te redden. 

Kanonnenvoer 
Wat:               Voorstelling door theatergezelschap het Laagland                   
Thema:              Muziek - slagwerk - theater - emoties        
Competenties :  Interpreteren en waarderen - inlevingsvermogen -  
  leren openstellen en kijken - creativiteit 
Wanneer:        10 - 11 - 12 februari /17 mei 2020
Waar:               Parkstad Limburg Theater Kerkrade                 
Duur:                  70 minuten 


