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Odyssee
Wat leuk dat jullie komen kijken naar de voorstelling Odyssee van Theater-
groep Aluin. In deze voorstelling maak je kennis met de avonturen van 
Odysseus beschreven in de Odyssee van Homerus. Deze lesbrief geeft een voor-
bereiding en 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.

https://www.aluin.nl
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Voor de voorstelling 

De oorspronkelijke tekst van Homerus werd 
bewerkt tot een toneeltekst van ruim een uur 
door toneelschrijver Erik Snel. 
De voorstelling is geregisseerd door Victorine Plante die de tekst tot een hel-
der en  humoristisch verhaal heeft geënsceneerd.  De avonturen van Odysseus 
worden met veel humor en energie  gespeeld door drie acteurs: Jilles Flinter-
man, Hiske Eriks en Boris van Bommel. Zij nemen je mee op de lange zeereis 
van  Odysseus en zijn kameraden, maar het is fijn als jullie al iets meer weten 
van  de voorgeschiedenis. Daarom gaan jullie zelf aan de slag om informatie te 
verzamelen over de Odyssee aan de hand van een WEBQUEST.

Check ook de trailer van  Odyssee van Theatergroep Aluin!
https://youtu.be/DsAJILCbMbI

https://youtu.be/DsAJILCbMbI
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Webquest

Deze webquest kan in duo’s of individueel 
worden ingevuld.

De Schrijver                                                                                                                                          
                                                                                         
De Odyssee werd geschreven door zanger en dichter ……….................................                       
Hij leefde vermoedelijk van ……............. tot ……......…...................... 
Ook zijn geboorteplaats is onduidelijkheid, men zegt dat hij werd geboren 
in…………………..............of …........................... Zijn naam was een verwijzing  
naar….............................................................................................................
..Hij schreef epische gedichten over heldensagen, godenverhalen en myti-
sche vertellingen. De oudst bekende en bewaard gebleven literaire werken 
van de Griekse letterkunde, worden aan hem toegeschreven; de …..............en 
de...........................  
Beide werken zijn gesitueerd rondom de …............................................ oorlog 
en bevatten maar liefst …...........................delen.

De Trojaanse Oorlog    

De Trojaanse Oorlog ontstond volgens de mythe door een ruzie tussen drie 
godinnen  ............................, ........................................en …............................ 
Godin van de twist...........................was boos, omdat zij niet was uitgenodigd 
op het huwelijksfeest van …....................en ….......................en gooide een appel 
met daarop geschreven ”voor de mooiste” naar binnen.  
Koningszoon................................ wees godin …............................aan. Als be-
loning kreeg hij van haar de liefde van de mooiste vrouw van de wereld: 
..........................  de vrouw  van de Spartaanse koning Menelaos.
Paris ontvoert haar en neemt haar mee naar …................................
Koning Menelaos laat dit niet zomaar gebeuren en roept alle Grieken op tot 
oorlog tegen Troje. Er volgt een …........jarige strijd tussen de Grieken en Troja-
nen. Door de list met het …............................ van Troje,  bedacht door de Griek-
se held Odysseus winnen de Grieken de Trojaanse oorlog.

Check dit filmpje!

https://www.you-
tube.com/wat-

ch?v=Voai-4GS848

https://www.youtube.com/watch?v=Voai-4GS848
https://www.youtube.com/watch?v=Voai-4GS848
https://www.youtube.com/watch?v=Voai-4GS848
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Zet bij het juiste kamp 

Achilles, Hektor, Agamemnon, Odysseus, Paris, Menelaos, Apol-
lo, Hera, Thetis, Pallas Athena, Andromache, Pandoras, Nestor, 
Aphrodite, Ajax.

Grieken Trojanen
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De Ilias

Het epische gedicht de Ilias bestaat uit 24 boeken genummerd volgens het 
Griekse Alfabet.
Elk boek bestaat uit …............verzen. De boeken beschrijven een korte perio-
de aan het einde van de Trojaanse oorlog. Het centrale thema in de Ilias is de 
wraak van …........................
Agamemnon eist dat deze dappere krijger  afstand doet van zijn krijgsbuit  
.....................................
Hierdoor is hij  zo woedend en onttrekt zich aan de oorlog, totdat zijn  
vriend................................ wordt vermoord door............................................... .         
Het boek eindigt als beide helden zijn gedood.

De Odyssee                  
                                                                                                                 
In het 2e epische gedicht, ook bestaande uit 24 boeken,  worden de avonturen 
van de Griekse held  ……….............. omschreven.  
De avonturen maakt hij mee op terugtocht naar zijn  
geboorteplaats...................................................................... en naar zijn  
vrouw............................en zoon................................................................... 
In de Odyssee omschrijft Homerus de laatste 41 dagen van moeilijke en zware 
terugreis die 10 jaar duurde.  Odysseus slaagt er maar niet in om de thuishaven 
te bereiken omdat hij de haat van de zeegod................................. op zijn hals 
heeft gehaald. Gelukkig wordt hij wel bijgestaan door de  
godin............................................godin van de................   
Zij verzoekt haar vader.................................. om een einde aan de gevangen-
schap van Odysseus door de zeenimf …........................ .  
Zeus stemt toe, maar door een heftige storm spoelt Odysseus aan  op het eiland 
van de …........................bij Koning …......................................................... 
Bij deze koning vertelt hij over zijn avonturen vanaf zijn vertrek uit Troje . Al 
die jaren wacht zijn vrouw...................................op de thuiskomst van haar 
man, terwijl zij wordt belaagd door aanbidders. De Faiaken hebben Odys-
seus niet lang opgehouden en brengen hem ten slotte naar huis. Vader en 
zoon......................... worden herenigd en samen overwinnen zij de aanbidders 
van.........................................Na 20 jaar worden …............................. en …..........
........................ herenigd.
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Zet in de juiste volgorde door lijnen te trekken. 

 
Boek I t/m IV

 
Boek V t/m VIII

 
Boek IX t/m XII

 
Boek XIII t/m 

XVI

 
Boek XVII t/m 

XX
 

Boek XXI t/m 
XXIV

 
Odysseus vertelt  over zijn avonturen bij on-
der andere; de Lotofagen, de Cycloop, Circe, 
Nekuia, de Sirenen en de runderen van He-

lios; bij Calypso

 
Odysseus, nog steeds als bedelaar vermomd, 
treedt zijn paleis binnen. De bedelaar  wordt 
door de feestvierende menigte vrijers bele-
digd. Zonder zich bekend te maken voor-

spelt Odysseus aan zijn vrouw Penelope de 
naderende thuiskomst van haar man; hij 
wordt herkend door zijn oude voedster.

Het feest van de vrijers bereikt zijn hoogte-
punt

 
Penelope belooft diegene te huwen die de 

boog van Odysseus kan spannen; géén van 
de vrijers slaagt daarin; de bedelaar (= 

Odysseus) spant de boog. Odysseus maakt 
zich bekend en neemt wraak; de vrijers 
gedood. Penelope en Odysseus worden 

herenigd.  Ook de oude Laertes herkent zijn 
zoon.

Godenvergadering op de Olympos: Zeus be-
sluit dat Odysseus naar Ithaka mag terugke-
ren. Op aanraden van Athena gaat Odysseus’ 

zoon Telemachos op onderzoek naar zijn 
vader en bezoekt koning Nestor en koning 

Menelaos en Helena.

Odysseus’ aankomst op Ithaka. 
Odysseus als bedelaar vermomd 

door Athena bij de zwijnen-
hoeder.  Telemachos keert ook 
terug op Ithaka. Odysseus en 
Telemachos smeden een plan 

om de “vrijers” te doden.

Odysseus vertrekt van het eiland van de 
nimf Kalypso die hem jarenlang heeft weer-

houden; een storm breekt uit. Odysseus 
komt aan  bij de Faiaken en wordt gastvrij 

onthaald met een feestmaal.
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Na de voorstelling.

Recensie-vlog

Maak een korte vlog over de voorstelling de Odyssee 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. Wie ben jij: naam, leeftijd, school.
 2. Welke voorstelling heb je gezien? Noem de titel en het gezelschap.
 3. Waar, wanneer en waarom heb je de voorstelling gezien?
 4. Waar ging de voorstelling over?
 5. Wat vond je ervan?
 6.  Is deze voorstelling voor jongeren geschikt?
 7.  Hoeveel sterren geef jij deze voorstelling?
 

Stuur jouw vlog door via 
WeTransfer naar  

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

https://wetransfer.com

