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Waar de verbeelding begint….

Theater De Krakeling is hét theater in Amsterdam waar je met de hele familie kunt genieten van topvoor-
stellingen. We programmeren veel voorstellingen voor scholen en geven daarbij theaterlessen op school. 
Ook op jouw school waarschijnlijk.

Maar; nu de deuren van het theater gesloten moeten blijven, we geen voorstellingen kunnen tonen en 
ook de scholen dicht zijn; brengen wij de verbeelding graag bij jullie in de woonkamer!
Deze lesbrief staat boordevol Krakeling theateropdrachten, voorstellingen en ander leuks. Voor elke 
bouw hebben we, samen met de jeugdtheatergezelschappen een programma samengesteld.
Ze prikkelen je fantasie, laten je anders naar de wereld om je heen kijken en zijn ook nog eens ontzettend 
educatief. 

Voor alle oefeningen geldt: doe ze zolang als je ze leuk vind.. mag lekker lang, mag ook lekker kort!
We hopen jullie natuurlijk snel weer live te zien in ons theater of op school. Tot die tijd: veel plezier met 
deze lesbrief boordevol leuks!

Alles wat je gemaakt heb, mag een filmpje of foto worden en zien we graag verschijnen op onze sociale 
media kanalen via #krakelingthuis

Voorstellingen thuis bekijken
Bekijk de beste voorstellingen thuis. Zoveel mooie voorstellingen van theatermakers uit het hele land kun 
je zien op theaterflix, op de website van MAAStd of op de website van BonteHond. 
Veel kijkplezier! 

Krakeling kleurplaat
Ga bijvoorbeeld lekker kleuren vandaag. Wij hebben een Krakeling kleurplaat ontworpen om je een 
beetje op weg te helpen. Hoe jij hem inkleurt mag je helemaal zelf weten!

7 april 2020

https://tflix.nl/author/de-krakeling
https://www.maastd.nl/tv
https://www.bontehond.net/corona
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.krakeling.nl/uploads/documents/kleurplaat---theater-de-krakeling.pdf?fbclid=IwAR1RI7Hx_KgdzmFeqiqhyuvoDvHrbjD3rETudRyU2lWZ0dr7J61AJWbKSeY


Groep 1 & 2
Opdracht 1: Dansen!
Laat je vader, moeder, zus, broer een muziekje 
aanzetten waar je vrolijk van wordt. En begin met 
dansen, maar niet zomaar dansen. Laat eerst 
alleen je neus dansen. Lukt dat? En je wenkbrauw-
en? Je lippen? Je mond? En kan je deze ook alle-
maal tegelijk laten dansen? Je hele gezicht? Laat 
ook je schouders meedoen, en de armen.

Kan je ook dansen met alleen je bovenlijf? Let op: 
je billen, benen en voeten doen dus nog niet mee. 
Oke, vooruitl je billen mogen ook meedansen, en je 
benen, je knieën, en als laatste je voeten ook.

HOERA! Je hele lijf danst. Als de muziek stopt: sta 
dan zo stil mogelijk. Lukt dat?

Als de muziek weer aangaat, danst je hele lijf. 
Maar niet gewoon. Probeer met je hele lijf zo laag 
mogelijk te dansen, en zo hoog mogelijk, zo dik 
mogelijk, zo dun mogelijk, zo hoekig mogelijk en zo 
rond mogelijk. Weet je nog meer leuke manieren? 
Dans er maar lekker op los.

Opdracht 2: Veranderende vloer
Loop door je huis. Maar; je huis is geen huis zoals 
jij hem kent. Het is een avontuur. Elke kamer heeft 
een andere vloer. De keuken is bijvoorbeeld een 
lava-vloer. De woonkamer is bijvoorbeeld een 
vloer vol hondenpoep De trap is van heel dun ijs 
waar je heel voorzichtig overheen moet lopen. De 
slaapkamer is misschien wel een wolkendek.

Theaterkijktip: 
Foei (5+) van BonteHond.

Boekentip: 
Wij gaan op Berenjacht van Michael 
Rosen.
Dit is een leuk verhaal om ook met 
de kinderen na te spelen. Doen alsof 
je loopt door hoog gras, hoe ziet dat 
eruit? Of door een rivier?

https://www.bontehond.net/corona
https://www.bontehond.net/corona


Groep 3, 4 & 5
Opdracht 1: Dansen!
nodig: pen, papier, je lijf, je fantasie en evt muziek.

Dans het gedicht Lees onderstaand gedicht en omcirkel 
alle werkwoorden, Kun je bij elk werkwoord een beweging 
bedenken? Plak alle bewegingen achter elkaar en DANS 
HET GEDICHT

Misschien kun je er nu ook passende muziek bij vinden? En, 
nodig je familieleden uit voor je optreden in de kamer. Begin 
met alleen de dans. Doe de dans daarna nog een keer maar 
laat dan iemand tegelijk het gedicht voorlezen. Wat vinden 
ze ervan? Herkennen ze de woorden in de beweging?

Een ander pad

Als ‘s morgens het licht
door de gordijnen dringt
smelten je laatste dromen

er klinken geluiden
uit de achtertuinen
een buurman stapelt stenen
een rammelende kettingkast

Het is vandaag de eerste da
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon

door: Fetze Pijlman uit: Voel je wat ik voel?

Opdracht 3: Jij bent de regisseur/fotograaf!
nodig: je fantasie, minimaal 1 andere persoon, een denk-
beeldig fototoestel 
Onze theaterdocent Jente Jong heeft een filmpje opge-
nomen met een korte theateropdracht. Bekijk de video!

Was het leuk om je familieleden op gekke manieren op de 
foto te zetten? Nu een vervolg op deze opdracht: 

Nodig: familieleden, fantasie, een denkbeeldige camera (of 
een echte, dat is misschien wel extra leuk) Noem steeds een 
locatie/ een plek. (bijv. het strand) en maak drie foto’s:
1. Een foto waar nog niets aan de hand is. Alles is nog nor-
maal. (bijv iedereen ligt lekker te zonnen)
2. Een foto waarop iets gebeurt (het begint plotseling heel 
hard te regenen) 
3. Een foto waarop wij kunnen zien hoe het afloopt (we zien 
een strand met mensen die proberen te vluchten voor de 
harde regen.

De locaties staan hieronder genoemd. Bedenk zelf wat er op 
foto twee moet gebeuren en laat je familieleden dit zien in 
de foto. Hetzelfde voor foto 3. Veel plezier

Het strand, het zwembad, het klaslokaal, de dierentuin, 
de discotheek, de speeltuin, de woonkamer, de supermarkt

Laat je familieleden lekker overdrijven op de foto’s.

Theaterkijktip: 
Vadertje & Moedertje (6+) van 
BonteHond.

Boekentip: 
Spinder van Simon van der Geest 
en ga dan vooral even de tuin in 
om zelf naar beestjes te zoeken.

Opdracht 2: Portretkunst
nodig: papier, (kleur)potloden, een ander persoon evt een 
(kook)wekker/ timer.
Nu je weinig naar buiten mag, zie je waarschijnlijk steeds 
dezelfde mensen; maar heb je ze ook wel eens echt goed 
bekeken? Ga er even goed voor zitten en teken het gezicht 
van je huisgenoot. Zet de timer op 1 minuuut. Zet je potlood 
op het blaadje en haal hem er niet meer vanaf. Je mag 
ook niet meer naar je blaadje kijken. Alleen naar degene 
die je tekent. Na een minuut stopt je tekening. Hoe is het 
geworden? Lijkt het? Of juist niet? Het is in beide gevallen 
goed. Kleur, als je zin hebt, je tekening in. Dit is moderne 
kunst! 
Deze opdracht kun je ook stiekem doen, als je vader bijvoor-
beeld aan het koken is, of als je moeder zit te werken achter 
de laptop? (met dank aan Filiaal Theatermakers)

Opdracht 4: Doen alsof: uitbeelden
nodig: pen, kleine papiertjes, lijf, min. 1 andere persoon. 

Er is bijna niets zo leuk als spelletjes spelen. Laat je ouders 
er maar even goed voor zitten. Of, laat ze meedoen met 
uitbeelden natuurlijk. Dit is het locatie-uitbeeld spel. Schrijf 
alle onderstaande plekken op een kaartje en beeld ze een 
voor een uit. Kunnen ze raden wat je doet? Waar je bent? 
Hoe gedetailleerder jij uitbeeld hoe sneller zij zullen zien 
waar je bent.. of, waar je doet alsof je bent. Je kunt er ook 
een wedstrijd van maken. Maak dan twee teams en schrijf 
allemaal locaties op kaartjes. Elk team mag uitbeelden en 
raden. Om en om krijgt elk team 1 minuut om zoveel mogelijk 
kaartjes uit te beelden en te raden. Welk team wint?

Hier wat locatie - ideeën. Als je er meer weet- extra leuk! 
gevangenis, bos, woonkamer, eetkamer, restaurant, dieren-
tuin, woestijn, museum, theater, bioscoop, keuken, strand, 
supermarkt, kledingwinkel, speeltuin, gymzaal, klaslokaal, 
voetbalstadion, station, camping, pretpark, discotheek, 
ziekenhuis, tandarts, ijswinkel, kledingwinkel, park, etc etc.

https://youtu.be/owVvz562mBI
https://www.bontehond.net/corona
https://www.bontehond.net/corona


Groep 6, 7 & 8
Opdracht 1: Filosoferen
nodig: je gedachten, (telefoon, ipad, computer, laptop om 
het filmpje te bekijken) 

In deze tijd is alles even anders dan anders. Op 1 en 2 april 
hadden wij ons filosofiefestival. Dat kon helaas niet door-
gaan. Maar, filosoferen kan thuis ook. Bekijk hier een filo-
sofische opdracht vanuit het thema van de maand van de 
filosofie. Leuk om even te doen.

Het Nationaal Theater in Den Haag maakte hier bijzondere 
filmpjes over vol met filosofische vragen over “verandering” 
“wachten” “verveling” en “missen” 

Opdracht 3: Jij bent de regisseur/fotograaf!
nodig: je fantasie, minimaal 1 andere persoon, een denk-
beeldig fototoestel 
Onze theaterdocent Jente Jong heeft een filmpje opge-
nomen met een korte theateropdracht. Bekijk de video!

Was het leuk om je familieleden op gekke manieren op de 
foto te zetten? Nu een vervolg op deze opdracht: 

Nodig: familieleden, fantasie, een denkbeeldige camera (of 
een echte, dat is misschien wel extra leuk) Noem steeds een 
locatie/ een plek. (bijv. het strand) en maak drie foto’s:
1. Een foto waar nog niets aan de hand is. Alles is nog nor-
maal. (bijv iedereen ligt lekker te zonnen)
2. Een foto waarop iets gebeurt (het begint plotseling heel 
hard te regenen) 
3. Een foto waarop wij kunnen zien hoe het afloopt (we zien 
een strand met mensen die proberen te vluchten voor de 
harde regen.

De locaties staan hieronder genoemd. Bedenk zelf wat er op 
foto twee moet gebeuren en laat je familieleden dit zien in 
de foto. Hetzelfde voor foto 3. Veel plezier

Het strand, het zwembad, het klaslokaal, de dierentuin, 
de discotheek, de speeltuin, de woonkamer, de supermarkt

Laat je familieleden lekker overdrijven op de foto’s.

Theaterkijktip: 
Dit is geen theater (8+) van 
BonteHond.

Boekentip: 
Tori van Brian Elstak.

Van dit boek wordt op 21 en 22 
november 2020 een voorstelling 
gespeeld door HNTjong in Theater 
De Krakeling. Schrijf je het vast in je 
agenda?

Opdracht 2: Dansen!
nodig: je lijf, dit gedicht, pen/potlood, evt muziek.

Lees onderstaand gedicht en omcirkel alle werkwoorden, 
Kun je bij elk werkwoord een beweging bedenken? Plak alle 
bewegingen achter elkaar en DANS HET GEDICHT.
Misschien kun je er nu ook een passende muziek bij vinden? 
En, nodig je familieleden uit voor je optreden in de kamer. 
begin met alleen de dans. Doe de dans daarna nog een keer 
maar laat dan iemand tegelijk het gedicht voorlezen. Wat 
vinden ze ervan? Herkennen ze de woorden in de beweging?

Ik wil de wereld redden als het moet. 
Als iemand mij zou vragen: 
Kun je de wereld redden? 
‘Wanneer?’ 
‘Nu.’ 
‘Nu?’ 
‘Ja, nu meteen. Er is geen seconde te verliezen!’ 
Dan zou ik geen ogenblik aarzelen en de wereld redden, 
nog voor ik had kunnen vragen hoe: daar zou geen tijd
voor zijn geweest. Ik kan alleen maar hopen 
dat het niet te ingewikkeld is. 
Anders lukt het niet en is de wereld verloren. 

door: Toon Tellegen uit: Ik wou

Opdracht 4: Doen alsof: uitbeelden
nodig: pen, kleine papiertjes, lijf, min. 1 andere persoon. 

Er is bijna niets zo leuk als spelletjes spelen. Laat je ouders 
er maar even goed voor zitten. Of, laat ze meedoen met 
uitbeelden natuurlijk. Dit is het locatie-uitbeeld spel. Schrijf 
alle onderstaande plekken op een kaartje en beeld ze een 
voor een uit. Kunnen ze raden wat je doet? Waar je bent? 
Hoe gedetailleerder jij uitbeeld hoe sneller zij zullen zien 
waar je bent.. of, waar je doet alsof je bent. Je kunt er ook 
een wedstrijd van maken. Maak dan twee teams en schrijf 
allemaal locaties op kaartjes. Elk team mag uitbeelden en 
raden. Om en om krijgt elk team 1 minuut om zoveel mogelijk 
kaartjes uit te beelden en te raden. Welk team wint?

Hier wat locatie - ideeën. Als je er meer weet- extra leuk! 
gevangenis, bos, woonkamer, eetkamer, restaurant, dieren-
tuin, woestijn, museum, theater, bioscoop, keuken, strand, 
supermarkt, kledingwinkel, speeltuin, gymzaal, klaslokaal, 
voetbalstadion, station, camping, pretpark, discotheek, 
ziekenhuis, tandarts, ijswinkel, kledingwinkel, park, etc etc.

https://www.youtube.com/watch?v=-y6px22esI8&feature=youtu.be
https://www.hnt.nl/pQNY3Sd/educatie-interactie/educatie-in-tijden-van-corona
https://www.hnt.nl/pQNY3Sd/educatie-interactie/educatie-in-tijden-van-corona
https://www.youtube.com/watch?v=owVvz562mBI&feature=youtu.be
https://www.bontehond.net/corona
https://www.bontehond.net/corona

