Lesbrief

(it sucks to be) Helena
Een bittere komedie

Wat leuk dat jullie komen kijken naar de voorstelling (it sucks to be) Helena van theategroep Aluin.
Deze lesbrief is bedoeld als introductie op de voorstelling. Het bevat een aantal opdrachten en ﬁlmpjes die tijdens een les behandeld kunnen worden. Het geeft de klas die komt kijken een idee over het
onderwerp en wat zij er zelf mee kunnen. Heel veel plezier!

Voor de voorstelling
Filmpje over de oorlog om Helena 10 minuten
Dit ﬁlmpje laat in tien minuten zien welk verhaal
er vooraf ging aan de voorstelling (it sucks to be)
Helena. Laat dit ﬁlmpje aan de leerlingen zien
om ze een idee te geven over de voorstelling
die ze binnenkort gaan bekijken.
Zoekopdracht youtube: Het Paard van Troje PWS
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Gesprek schoonheid 20 minuten
Maak ruimte in het lokaal door de stoelen en
tafels weg te schuiven. Verdeel de vloer in
tweeën met een denkbeeldige lijn. De ene kant
van de lijn staat voor ‘eens’ en de andere kant
van de lijn staat voor ‘oneens’. De leerlingen
mogen bij het horen van een stelling naar een
kant van het lokaal lopen dat overeenkomt met
hun standpunt. Het is leuk om twee leerlingen
van verschillende kanten met elkaar in discussie
te laten gaan.
Filmpje over facebook 15 minuten
Dit is een korte ﬁlm van drie minuten over iemands leven en zijn gebruik van facebook. Zijn
leven komt niet helemaal overeen met dat wat
hij op facebook plaatst. (it sucks to be) Helena
gaat over schoonheid en hoe belangrijk dat
voor sommige mensen is. Hoe gaan wij eigenlijk met onze schoonheid om? Maken we ons
mooier dan dat we eigenlijk zijn?
Eventuele vragen over de ﬁlm
-Wat vond je van de ﬁlm?
-Wat zou de ﬁlm met de voorstelling te maken
hebben?
Zoekopdracht youtube: What’s on your mind

Na de voorstelling
De recensie 20 minuten
Schrijf een kort stukje over de voorstelling (it sucks
to be) Helena. Dit stukje schrijf je voor mensen
die misschien naar de voorstelling willen komen
kijken. Naar aanleiding van jouw recensie kunnen
ze een beslissing maken.
Wat moet er allemaal in een recensie?
1. Alle feitelijke informatie
Wie, wat, waar en wanneer?
2. Analyse
Waarover ging de voorstelling?
3. De interpretatie
Je beschrijft kort wat volgens jou het doel van het
stuk was en waar het over ging
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4. De evaluatie
Je beschrijft kort wat jouw mening over het stuk is.
Wat vond je ervan? Heeft de voorstelling zijn doel
behaald?

Alternatief einde 45 minuten
Helena en Menelaos komen terug uit Troje.
Hun huwelijk blijkt niet meer goed te zitten.
De constante ruzies lopen uiteindelijk fout
af. Helena wordt vermoord door Menelaos
die op zijn beurt van plan is zelfmoord te
gaan plegen.
Er zijn misschien nog wel 100 andere eindes
te bedenken. Vrolijk, verdrietig of zelfs grappige eindes. Of zijn er misschien wel eindes
te bedenken waarin alle problemen worden opgelost of juist nog erger worden.
Iedereen gaat in groepjes van 5 personen
aan het werk. 10 minuten lang krijgen ze
de tijd om een nieuw einde te bedenken
en op te schrijven. Dit nieuwe einde mag
elk groepje in 2 minuten op een originele
manier aan de klas presenteren.

Klassengesprek 15 minuten
Bespreek kort met de leerlingen de voorstelling.
Je kunt zelf vragen en stellingen verzinnen of gebruik maken van het lijstje hieronder.
-Waar ging het stuk over?
-Is deze voorstelling geschikt voor jongeren?
-Wat heeft het voor zin om zo’n oud verhaal nog
te vertellen?
-Wie had er nou gelijk? Menelaos of Helena?

