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Wat leuk dat je komt kijken naar de voorstelling Elektra van theatergroep Aluin. Deze lesbrief 

is bedoeld als introductie op de voorstelling. Het bevat een opdracht die tijdens een les 

behandeld kan worden. Het geeft jou en je klas een idee over het onderwerp en wat jullie er 

zelf mee kunnen. Heel veel plezier!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In het kort: 

In de tijd van Elektra en de tijd die 

daaraan voorafgaat gebeurt er heel veel: 

Helena wordt ontvoerd, Ifigenia geofferd, 

Troje verwoest. Al deze gebeurtenissen, en 

vooral de moord op Agamemnon door zijn 

vrouw Klytaimestra, worden in Elektra 

weer vanuit een ander perspectief belicht: 

vanuit het gezichtspunt van Elektra en 

haar broer Orestes.  

 

Kinderen waren ze toen het gebeurde. Nu 

zijn het jong-volwassenen die wraak willen 

voor de moord op hun vader. Als de 

klassieke Bonny and Clyde, als oud Griekse 

Natural Born Killers zijn ze vervuld van die 

ene gedachte: Hoe vermoorden we onze 

moeder Klytaimestra en haar minnaar 

Aigisthos. 

 

 

 

 

 

 

Als enige zoon van Klytaimnestra en 

Agamemnon is Orestes in levensgevaar en 

wordt dus al op jonge leeftijd weggebracht. 

Hij groeit op bij een buitenlandse koning. 

Elektra blijft thuis, maar wacht op Orestes 

om haar vader te wreken. Tijdens deze 

lange periode huwt Elektra een arme boer, 

zodat ze geen aanspraak kan maken op de 

troon.  

 

Na vele jaren zijn Orestes en Elektra weer 

samen, hoewel Elektra hem eerst niet 

herkend. Het is de oude man die vroeger 

de verzorger was van Orestes die haar over 

zijn terugkomst vertelt. Zodra ze elkaar 

vinden gaan ze meteen plannen bedenken 

om hun moeder en Aigisthos te doden.  

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

Hoofdrolspelers 

Elektra – Elektra is de oudste dochter 

van Klytaimnestra en Agamemnon. Ze 

wordt niet goed behandeld door haar 

moeder en haar nieuwe man Aigisthos. 

Elektra rouwt om haar vader en wacht op 

haar broer, waarmee ze hoopt haar vader 

te kunnen wreken. Ze houdt zich vast aan 

principes van gerechtigheid, wraak en eer, 

hoewel haar invulling van deze principes 

wel eens vragen op roept.  

 

 

Orestes – Orestes is de zoon van 

Klytaimnestra en Agamemnon en daarmee 

de rechtmatige koning en opvolger van 

Argos. Als een jong kind is hij gered door 

Elektra en weg gesmokkeld naar het 

buitenland (na de moord op Agamemnon). 

Het orakel van Apollo instrueert hem om 

de moord te wreken en hij keert terug. 

Orestes is onervaren, wat naief misschien, 

en handelt vooral naar instructie van 

Apollo en vanuit de band met zijn zus.  

 

Er zijn nog meer belangrijke personages in Elektra, zoals de Oude man, Klytaimnestra, 

Aigisthos en het koor. Bij Aluin worden al deze personages gespeeld door twee personen! 

Opdracht 

Er zijn meerdere versies bekend van het verhaal van Elektra. Bij Theatergroep Aluin vormt de 

tekst van Euripides de basis voor het toneelstuk, maar ook een andere bekende Griekse 

tragedieschrijver maakte een verhaal over Elektra: Sofokles. Er zijn veel overeenkomsten, 

maar ook een aantal verschillen. Een groot verschil is bijvoorbeeld het einde. Zoek de eindes 

op van het stuk van Euripides en het stuk van Sofokles. Kan je de verschillen benoemen?  

 

Nadat je dit hebt gevonden ga je in tweetallen een eigen einde bedenken. We doen even alsof 

het stuk stopt bij de ontmoeting van Orestes en Elektra, verheugd om elkaar weer te zien. 

Wat gebeurt daarna? Probeer het einde in een samenvatting te schrijven en plaats het goed in 

de tijd dat dit verhaal zich afspeelt.  

 

Tot slot 

Je gaat straks met je klas een voorstelling bezoeken. Een theatervoorstelling is iets anders 

dan een bioscoopbezoek. De acteurs op het toneel zijn bij jullie in dezelfde ruimte. Dat 

betekent dat je niet met elkaar moet praten, je haalt de acteur dan uit zijn of haar 

concentratie. Heel veel plezier bij de voorstelling!	  


