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Classic Tour
Wat leuk dat jullie zijn komen kijken naar de voorstelling de Classic Tour van 
Theatergroep Aluin en The 2B or not 2B company. Tijdens deze voorstelling 
nam je een kijkje achter de schermen in het theater, maakte je kennis met 
maar liefst drie Griekse tragedies en speelde je mee in de Quiz. 
We hopen dat de Classic Tour een mooie en leuke ervaring voor je is geweest. 
Deze lesbrief is een nabeschouwing op de voorstelling. Heel veel plezier! 

Over Aluin 
Aluin speelt oersterke verhalen met een tijdloze noodzaak. Teruggebracht tot 
de kern. Meeslepend, hilarisch en dynamisch. Overal en voor iedereen die 
nieuwsgierig is. Meer informatie over Aluin vind je op www.aluin.nl.

Over 2B or not 2B
“The 2Bornot2B Company” maakt door middel van voorstellingen en projecten 
klassieke kunst toegankelijk voor kinderen en jongeren binnen het onderwijs. 
Om kunst optimaal te kunnen beleven en op waarde te kunnen schatten is het 
belangrijk om te weten waar de oorsprong ligt en om kennis te maken met hun 
historische betekenis en ontwikkelingen in relatie tot hedendaagse kunst, jon-
gerencultuur en maatschappelijke actualiteit. 

https://www.aluin.nl
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Monologen

Tijdens de Classic Tour leerde je over de Griekse tragedies en zag je maar liefst 
drie verhalen. De overeenkomst tussen deze verhalen is het thema familie. 
Familie staat centraal bij de Griekse tragedie en is meestal de oorzaak van alle 
ellende.

Tijdens de monoloog over Orestes hoorde je het verhaal over de vloek die op 
zijn familie rustte. Zijn vader offerde zijn zusje Ifigeneia en zijn moeder  
Klytaimnestra doodde zijn vader Agamemnon. Als wraak, in opdracht van de 
god Apollo, doodde Orestes zijn moeder. Het verhaal gaat over eerwraak bin-
nen families.

Tijdens de monoloog over Medea hoorde je hoe zij alles deed voor de liefde van 
haar leven. Zij verraadde haar vaderland en vermoordde haar broertje. Als die-
zelfde geliefde haar vervolgens in de steek laat voor een jongere vrouw, neemt 
zij wraak en vermoordt ze de nieuwe liefde van haar man en haar eigen kinde-
ren. Medea gaat over familietragedies, onmogelijke liefde en ultieme wraak.

Tijdens de monoloog van Antigone hoorde je hoe zij, dochter van Koning 
Oidipous, tegen de wil van koning Kreon in gaat door haar broer te begraven. 
Zij negeert de wet en luisterde naar haar hart. Antigone wordt gestraft en 
levend begraven in een grot waar zij zich ophangt. Bij Antigone gaat over het 
belang van je familie boven je eigen belang stellen, ongeacht de consequenties. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orestes_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medea_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antigone_(dochter_van_Oedipus)
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Opdracht 1. Schrijf een toneeltekst

Kies 1 van de monologen uit de Classic Tour en zoek in het nieuws van de af-
gelopen 5 jaar naar een verhaal dat overeenkomt. Schrijf vervolgens een kort 
toneeltekstje over het actuele verhaal.

Hoe schrijf je een toneeltekst:
Je hebt een verhaal gevonden waar je een tekst over gaat schrijven.
• Omschrijf in 3 zinnen het verhaal, wat gebeurt er?
• Bedenk een titel.
• Omschrijf de plaats waar het zich afspeelt.
• Omschrijf wie er in voor komen, wie zijn de personages en hoe zien zij eruit?  

Bedenk wat de personages zeggen. 
• Houd de tekst kort en bondig.

* Optioneel: maak een korte voorstelling met andere leerlingen aan de hand 
van jouw tekst.

Voorbeeld
Zweetvoetenzwammen

Plaats: Kruidenierswinkel
Personages:
Rosella: heks (lang zwart gewaad en puntmuts)
Hugo: verkoper (schort)
Ida: klant (jurk)

Hugo: ´Goedemorgen Ida, wat kan ik voor je doen?´
Ida: ´Dag Hugo, een kilo appelen alsjeblieft.´

Rosalla komt de winkel binnen. Ida heeft haar nog niet gezien, maar knijpt haar neus 
dicht. Rosella wil voorkruipen en duwt Ida opzij.

Ida: ´Maar mevrouw ik was eerst.´
Rosella: ´Niks daarvan, ik wil zweetvoetenzwammen. Nu meteen, schiet op.´
Hugo: ´Zweetvoetenzwammen? Ik heb helemaal geen zweetvoetenzwammen.´
Ida: ´Wat zijn zweetvoetenzwammen?`
Rosella: ´Als ik niet gauw zweetvoetenzwammen krijg, wordt iedereen in dit dorp vergif-
tigd door de lucht van mijn stinkende voeten.`

Ida en Hugo vluchten gillend de winkel uit.

EINDE
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Opdracht 2. Maak een stamboom

De verhalen uit de Griekse tragedies gaan dus over familieliefde, familiewraak 
en familie-eer. De familie is belangrijk en de aanleiding voor een tragische ge-
beurtenis. Ga op zoek naar je eigen roots en maak je eigen stamboom. 

Hoe maak je een stamboom?
Voor het schrijven van een familiegeschiedenis heb je honderden (online) 
bronnen tot je beschikking. Een deel daarvan is te vinden via het internet. 
Wil je aan dit onderzoek beginnen, dan is het noodzakelijk eerst een overzicht 
(frame) te maken met de basispersoonsgegevens van je familieleden. Zo’n 
overzicht bestaat uit de geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata en -plaatsen 
van je ouders, grootouders, kinderen, ooms en tantes etc.

1. Verzamel binnen je eigen archief en dat van je/de familie alle gegevens over 
geboorten, huwelijken en overlijden. Interview je familieleden. Noteer de 
volledige voornamen, roepnamen, achternamen, data van geboorte, huwe-
lijk en overlijden, plaatsnamen van je ouders, grootouders, ooms, tantes, 
nichten, getuigen etc. Vraag vooral naar trouwboekjes, die bevatten veel 
informatie. 

2. Het echte online zoeken kan nu beginnen via verschillende sites. Deze sites 
bevatten informatie uit historische archieven met informatie over overlij-
den, geboorte, immigratie en trouwen. Maak je zoektocht specifiek, aange-
vuld met plaats en data. Als je niets op internet kan vinden, richt je dan op 
de informatie die je van je familie hebt ontvangen. 



6 - Lesbrief Classic Tour

De volgende sites bevatten veel informatie over onze voorouders:
 • WieWasWie
 • OpenArchieven
 • Archives Portal Europe
 • Geneanet

Alle informatie die je hebt kunnen vinden over je familie verwerk je tot een 
stamboom. Bovenaan staat het oudste familielid. Als er niets bekend is over 
deze persoon, dan geef je dat aan via een ? 
Je kan een online programma gebruiken om de gegevens te verwerken, maar 
het is veel leuker om een creatieve stamboom te maken met aanvullende gege-
vens als het beroep en/of foto’s en tekeningen.

* Optioneel: omschrijf een opmerkelijke gebeurtenis in jouw familie (mag echt 
gebeurd zijn of verzonnen) en maak samen met andere leerlingen een korte 
voorstelling over jouw familiegeschiedenis.

https://www.wiewaswie.nl
https://www.openarch.nl/?lang=nl
https://www.archivesportaleurope.net
https://nl.geneanet.org
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Opdracht 3. Recensie-vlog

Maak een korte vlog over de Classic Tour van maximaal 1 minuut. Maak de 
vlog voor leerlingen die misschien naar de voorstelling willen komen kijken. 
Naar aanleiding van jouw vlog kunnen ze een beslissing maken. 

Wat moet er allemaal in een recensie-vlog? 
1. Alle feitelijke informatie.  

Wie, wat, waar en wanneer? Welke voorstelling heb je gezien? Noem de titel 
en het gezelschap. Waar, wanneer en waarom heb je de voorstelling gezien? 

2. Analyse. 
Waarover ging de voorstelling? 

3. De interpretatie. 
Wat was het doel van de voorstelling?

4. Evaluatie. 
Je beschrijft kort wat jouw mening over het de voorstelling is. Wat vond je 
ervan? Heeft de voorstelling zijn doel bereikt? Is deze voorstelling voor jon-
geren geschikt? Hoeveel sterren geef jij deze voorstelling?

 
* Optioneel: maak tweetallen en interview elkaar met, onder andere, de boven-
staande vragen. 

Stuur jouw vlog door via 
WeTransfer naar  

bettie@aluin.nl. De leukste 
vlogs worden beloond met 
een podium cadeaukaart!

https://wetransfer.com

