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Ken je Klassiekers
Shakespeare

Wat leuk dat jullie komen kijken naar de voorstelling Ken je Klassiekers- Shakespeare 
van Theatergroep Aluin. In deze voorstelling maak je kennis met maar liefst acht van de 
bekendste toneelstukken van Shakespeare. Deze lesbrief geeft een voorbereiding en nabe-
schouwing op de voorstelling. Heel veel plezier!

Voor de voorstelling

William Shakespeare
Shakespeare is voor veel mensen de beste 
Engelse schrijver ooit, hij wordt ook wel de  
“schrijver der schrijvers” genoemd. 
Shakespeare is dus wereldberoemd, zijn 
teksten worden overal gespeeld en gelezen.

Opdracht 1. 
Presenteer Shakespeare

Introductie: 15 minuten
Opdracht: 1 week
Presentaties: 25 minuten

De klas wordt verdeeld in 5 groepjes. Ieder 
groepje krijgt een onderwerp om te 
onderzoeken (zie volgende bladzijde). 
Verzamel feiten, kenmerken en 
beeldmateriaal over jullie onderwerp. Van 
deze informatie maken jullie een 
presentatie voor de andere groepjes. Hou 
de presentatie kort en bondig, maar wees 
creatief en origineel!
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Opdracht 1, deel 1

Groep 1. Wie was Shakespeare?
Jullie verzamelen informatie over het le-
ven van Shakespeare.
• Doe research naar zijn afkomst.
• Het verloop van zijn leven.
• Geruchten en roddels.

Groep 2: Wat heeft Shakespeare ge-
schreven?
• Hoeveel en wat voor soort werken (gen-

res) heeft hij geschreven?
• Welke onderwerpen stonden centraal 

in zijn werken?
• Leg een verband tussen de onderwer-

pen uit zijn werken en de actualiteit.
• Welke bekende Nederlandse uitdruk-

kingen of woorden komen oorspronke-
lijk uit hert werk van Shakespeare?

Groep 3: Wat is een tragedie?
• Waar komt de tragedie vandaan?
• Wat zijn de kenmerken van een       

tragdie?
• Geef een voorbeeld van een tragedie 

van Shakespeare. Waar gaat die over?
• Zoek in actueel nieuws naar een heden-

daagse tragedie.

Groep 4 : Wat is een komedie?
• Waar komt de komedie vandaan?
• Wat zijn de kenmerken van een kome-

die?
• Geef een voorbeeld van een komedie. 

Waar gaat die over.
• Wat zijn actuele vormen van komedies?  
• Ken je hedendaagse komieken? Waar 

gaan hun voorstellingen over?

Groep 5: Wat zijn historische 
stukken?
• Wanneer zijn die ontstaan?
• Wat zijn de kenmerken van een         

historisch stuk?
• Geef een voorbeeld van historische 

stukken van Shakespeare. Waar gaat 
die over?

• Bedenk 3 personen waar in de toe-
komst misschien een historisch stuk 
over wordt geschreven of al is geschre-
ven. Waarom?

Extra links die handig kun-
nen zijn. 

• https://nl.wikipedia.org/
wiki/Historiestukken_van_
Shakespeare 

• https://vimeo.
com/222754969 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Historiestukken_van_Shakespeare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historiestukken_van_Shakespeare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historiestukken_van_Shakespeare
https://vimeo.com/222754969
https://vimeo.com/222754969
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Opdracht 2. Shakespeare-quiz

15 minuten
Na de presentaties spelen de leerlingen als 
afsluiting individueel de Shakespeare-quiz 
op hun telefoon:
https://www.kennisvanlandenvolk.nl/
beroemdheden/shakespeare/shakespea-
re-quiz/

Opdracht 1, deel 2

Presentaties

Nadat alle groepjes de benodigde 
informatie hebben verzameld, kunnen de 
presentaties gegeven worden aan de 
andere groepjes. 

Zoals eerder is gezegd: hou de presentatie 
kort en bondig, maar wees wel creatief en 
origineel!

Maak een filmpje, een toneelstukje en/of 
een nieuwsitem. Kleur niet binnen de 
lijntjes, maar ga juist out of the box!

De presentaties duren maximaal 
5 minuten per groepje.

https://www.kennisvanlandenvolk.nl/beroemdheden/shakespeare/shakespeare-quiz/
https://www.kennisvanlandenvolk.nl/beroemdheden/shakespeare/shakespeare-quiz/
https://www.kennisvanlandenvolk.nl/beroemdheden/shakespeare/shakespeare-quiz/
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Na de voorstelling 

Opdracht 3. Recensie-vlog

Maak een recensie-vlog
Maak een korte vlog over de voorstelling 
Ken je Klassiekers van maximaal 1 minuut. 
Maak de vlog voor mensen 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, wan-
neer en waarom heb je de voorstelling 
gezien? 

2. Analyse 
Waarover ging de voorstelling? 

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

4. De evaluatie 
Je beschrijft kort wat jouw mening over 
het stuk is. Wat vond je ervan? Heeft de 
voorstelling zijn doel bereikt? Is deze 
voorstelling voor jongeren geschikt? 
Hoeveel sterren geef jij deze voorstel-
ling?

Stuur jouw vlog door via WeTransfer. 
naar bettie@aluin.nl. 

De leukste vlogs worden beloond met een 
podium cadeaukaart!

https://wetransfer.com
bettie@aluin.nl

