LESBRIEF

VOOR DE VOORSTELLING
Voorafgaand aan de voorstelling worden de kinderen voorbereid op het bezoek aan het theater en
krijgen ze een korte inleiding op de voorstelling. We willen u vragen de voorbereiding van een bezoek
aan het theater en de daarbij horende spelregels (hieronder) door te nemen met de leerlingen en
begeleiders.
De inleiding op de voorstelling heeft als doel om met leerlingen in gesprek te gaan over thema’s die
in de voorstelling zijn verwerkt. De leerlingen krijgen op deze manier al een indruk van wat zij straks
in het echt gaan beleven.

1. Het bezoek aan het theater
We gaan in het theater kijken naar de voorstelling Freddie en de Worstenkoning. In het theater staat
er iemand klaar om de jassen op te hangen en daarna ga je de theaterzaal binnen. De leerkracht
en/of de theatermedewerkers wijzen je plaats aan.
Het theater is een bijzondere plek en daar gelden dan ook andere regels dan in de bioscoop of
wanneer je thuis naar een film kijkt.
In de bioscoop:
 kun je je jas aanhouden;
 mag je soms eten en drinken tijdens de film;
 is er een pauze waarin je kan opstaan om naar het toilet te gaan;
 kunnen de acteurs in de film jou niet horen en zien.
Als je thuis een film kijkt:
 mag je altijd eten en drinken;
 kun je altijd naar het toilet;
 mag je praten of vragen stellen als je iets niet snapt.
In het theater:
Meestal begint het zo: als de lampen in de zaal uitgaan, gaan de lampen op het podium aan. Dan
begint de voorstelling. Jij hoort de acteurs praten en je kunt de acteurs zien. Dat betekent dat de
acteurs jou ook kunnen horen en zien.
Daarom kun je in het theater:
 tijdens de voorstelling niet naar de wc gaan;
 niet zomaar iets zeggen tegen de acteurs;
 niet met je buurman of buurvrouw kletsen;
 geen chips of snoep eten of iets drinken.

2. Handleiding lesmateriaal Freddie en de Worstenkoning
Als inleiding op de voorstelling is een Prezi gemaakt. Bespreek de Prezi voorafgaand aan de
voorstelling met de kinderen. Hieronder staat per dia achtergrondinformatie. Ik raad u aan dit door
te lezen voordat u de Prezi met de kinderen behandeld. De Prezi kan via elke laptop, computer of
tablet op het digibord worden afgespeeld. Wel graag met geluid! Er kan worden doorgeklikt met de
spatiebalk of de toetsenpijlen. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u per dia wilt besteden.
Belangrijke thema’s in voorstelling zijn vriendschap, vrijheid en verlangen.
Geschatte tijdsduur: +/- 30 minuten
Voorbereiding leerkracht
Achtergrondinformatie per dia:
Dia 1
Korte inleiding waar de voorstelling overgaat; u kunt dit samen met de kinderen (voor)lezen.
In dia 2 t/m 5 staan vragen die u met uw leerlingen klassikaal kunt doornemen.
Dia 2
Freddie en Bob zijn echte vrienden en samen zwerven ze door de stad. Freddie verlangt echter ook
naar een baasje.
Dia 3
Bibi is ondernemend en stoer. Als zij stiekem het dierenasiel binnensluipt, ziet zij Freddie. Freddie is
net die dag gevangen. Bibi besluit hem te bevrijden en mee te nemen naar huis.
Dia 4
Bob is heel oud. Freddie en Bob zijn gezworen kameraden. Bob blijft een zwerfhond. Freddie heeft
zijn vrijheid opgegeven door Bibi als baasje te accepteren. De vriendschap met Bob blijft echter
bestaan tot het moment dat Freddie moet kiezen: kiezen tussen zijn baasje en zijn vriend.
Dia 5
Een persoonlijke vraag. Wat heeft een kind ervoor over om toch een huisdier te mogen hebben?
Dia 6
Een voorproefje in de vorm van een teaser (film).
Dia 7
Een eigen verhaal maken. U heeft materiaal ontvangen waarmee uw leerlingen een eigen verhaal
kunnen maken. De kinderen mogen zes plaatjes kiezen. Bij elk plaatje kunt u ter ondersteuning
onderstaande tekst te gebruiken, om ervoor te zorgen dat de kinderen een duidelijk begin, midden
en een eind aan hun verhaal geven.
Plaatje 1 Er was eens…
Plaatje 2 En altijd …
Plaatje 3 Tot op een dag
Plaatje 4 En daardoor …
Plaatje 5 Maar toen …
Plaatje 6 Uiteindelijk …

De App wordt u gratis aangeboden en is te downloaden op de iPad of tablet via de AppStore of
Google Play (zoekterm: storybasedmedia). De voorstelling sluit aan bij de reeks avonturen van
Freddie in de App, maar zijn ook los van elkaar te beleven.
Uitvoering
U kunt op de onderstaande link klikken om de Prezi te starten:
http://prezi.com/rd2cpxfuyqke/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Ik wens jullie heel veel plezier tijdens de voorbereiding en bij het kijken naar de voorstelling.
Hartelijke groet,

Jolan van de Waeter
medewerker educatie
jolan@gnaffel.nl

