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Lesinhoud: Op avontuur in het theater 

 
Deze lesinhoud hoort bij het Kunstlokaal project Op avontuur in het theater van WestlandTheater De Naald. De 
medewerkers van het theater kunnen deze opzet als leidraad gebruiken voor het bezoek in het kader van 
Kunstlokaal. 
 
Doelstelling: De leerlingen gaan beleven hoe het is om naar het theater te gaan. Ze kopen een 

kaartje bij de kassa of krijgen deze van tevoren mee, krijgen een rondleiding door 
het theater, mogen vragen stellen, krijgen een filmfragment te zien en krijgen een 
kijkje backstage bij de techniek en artiestenfoyer.  

 
Educatiemodel: 

 

 
 

 
Benodigde materialen: • 3D brillen. 

• Rondleidingenboekje. 

• Theaterkaartjes. 
 
Duur van de les: 60 minuten 
 
Aanvullende ideeën:  Speurtocht door de foyer met de posters. Bijv. ‘zoek de poster die…’, ‘op welke  

poster staat…’. Eventueel nog andere opdrachten bedenken, zodat ze alle  
aspecten van het theater meekrijgen.  

 
Overige informatie: -
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Lesinhoud: Op avontuur in het theater 
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

Na ontvangst bij de entree start de rondleiding al en mogen de leerlingen hun jas ophangen in de garderobe. In 
de foyer vindt een interactief gesprek plaats rondom de vraag: wat is theater? Bij voorkeur d.m.v. gesloten 
vragen waarop de leerlingen met ja of nee kunnen antwoorden door bijv. te gaan staan of blijven zitten of hun 
armen in de lucht te steken. Daarna kan er nog altijd doorgevraagd worden. Evt. nog even iets vertellen over 
en laten zien van de horeca.  

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
20 minuten 

De leerlingen gaan vervolgens naar de kleine zaal (filmzaal). Samen worden de ruimte, de mogelijkheden en de 
onderlinge relatie van beeld en geluid onderzocht. Denk aan vragen zoals: wat zie je?, Wat is wat?  
De leerlingen krijgen een filmfragment te zien onder verschillende omstandigheden: zonder en met geluid, 
zonder en met 3D effect etc. Wat zie je? Wat is het verschil? Wat viel op?  
Door de geheime deur gaan ze vervolgens naar de grote zaal. De leerlingen nemen plaats op de tribune. Er 
wordt nu onderzoek gedaan naar de techniek. Een aantal leerlingen mogen plaatsnemen op het podium en een 
aantal leerlingen wordt uitgenodigd om te helpen met de techniek. Er wordt samen met de technicus 
geëxperimenteerd met licht en geluid en diverse technieken en mogelijkheden.  

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
20 minuten 

Alle leerlingen mogen nu het podium op. De technicus doet de hijsinstallatie naar beneden. De leerlingen 
mogen de buizen versieren met linten/doeken, om zo een beeld te krijgen van de werking van de installatie. 
Als het podium versierd is, mogen alle leerlingen een plekje zoeken en vervolgens het dansje of kleine 
voorstelling doen die ze op school hebben geoefend. De technicus verzorgt het licht, geluid en de 
rookmachine. Er volgt applaus vanuit het publiek na deze podiumervaring.  

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
10 minuten 

De hele groep gaat nu via de coulisses naar beneden en naar de kleedkamers. Hier vindt in de artiestenlounge 
een vragenrondje plaats. Hier is tijd voor de door de leerlingen van te voren bedachte vragen. Welke vragen 
zijn gedurende de rondleiding wel en welke nog niet beantwoord? Vervolgens gaat de groep samen op weg 
naar de garderobe.  

 


