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Beste docent 
 
Met dit lesmateriaal kunt u uw cursisten (of leerlingen / studenten) voorbereiden op Gelukkig 
zijn', een muzikale theatervoorstelling waarin 12 anderstaligen op zoek gaan naar het geluk en 
Nederlandstalige liedjes zingen. We hebben gekozen voor echte Vlaamse klassiekers, die 
iedereen kent, en we hebben er eigen vierstemmige versies van gemaakt, die zullen verrassen 
en ontroeren. Een overzicht van alle liedjes die we zullen zingen (met liedteksten en 
verwijzingen naar YouTube-filmpjes) vindt u hier: http://fast-forward.be/Theater/Liedjes.html 
 
De voorstelling is geschikt voor anderstalige tieners en volwassenen, die - minimaal - niveau A1 
van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) achter de rug hebben. De cursisten 
hoeven dit lesmateriaal niet per se doorgenomen te hebben om naar de voorstelling te komen, 
maar het kan wel handig zijn om hen een beetje voor te bereiden. Dit lesmateriaal kan ook 
helpen hen te motiveren om deel te nemen aan een groepsactiviteit: na de samenwerking in de 
klas is de uitstap naar het theater dan de kers op de taart. 
 
Dit pakket voor geschoolde anderstaligen is opgebouwd van makkelijk (niveau A1-A2) naar 
moeilijk (vanaf B1). U kiest zelf wat en hoeveel u in de klas precies behandelt. Laaggeschoolde 
cursisten (analfabeten, cursisten van CBE’s…) kunt u het best voorbereiden door naar de liedjes 
te luisteren en te bespreken welke emoties het lied bij hen oproept. Bekijk eventueel een 
videoclip om de sfeer te schetsen. Zing eventueel van enkele liedjes het refrein samen mee. 
 
We willen benadrukken dat al het lesmateriaal optioneel is, en dat u er niet al te schools mee 
hoeft om te gaan. We koppelen bewust geen echte oefeningen aan onze theaterproducties, 
omdat de leerders dan weer een 'studeer'-situatie wordt opgedrongen, terwijl we dat net niet 
beogen. We willen studenten Nederlands laten voelen dat ze mogen afstappen van het idee dat 
Nederlands uitsluitend iets met een klas- of leersituatie te maken heeft. Dat er niet altijd 'hard 
studeren' aan te pas hoeft te komen.  
 
In dit pakketje vindt u ook een evaluatieformulier dat u alleen of samen met uw cursisten kunt 
invullen. We weten namelijk graag wat u van onze voorstellingen vindt. 
 
We wensen u een prettige voorbereiding. Graag tot binnenkort! 
 
Theatergroep Fast Forward 
 
 

 
‘Gelukkig zijn’ is een productie van 
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Word onze vriend op  
www.facebook.com/FFtheater 
 
Er is een speciale pagina 
www.facebook.com/FFGelukkigZijn 

http://www.facebook.com/FFtheater
http://www.facebook.com/FFGelukkigZijn


EVEN VOORSTELLEN 

 
 
Wie zijn we? 
 
Fast Forward ontstond in het Instituut voor Levende Talen 
van de KU Leuven en maakt sinds 2001 theater voor 
anderstaligen die Nederlands studeren of gestudeerd 
hebben. We werken als een professionele theatergroep, met 
de hulp van vrijwilligers.  
 
De voorbije jaren brachten we voorstellingen in tien landen: 
België, Nederland, Indonesië, Frankrijk, Polen, Duitsland, 
Spanje, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en de VS.  
We geven ook workshops dramatische expressie, zowel aan 
docenten (bijvoorbeeld op nascholingen) als aan cursisten 
(op school). Daarover vindt u meer informatie op onze 
website onder de rubriek ‘workshops’. 
 
 
 

 
‘Gelukkig zijn' – medewerkers achter de schermen 
 
Peter Schoenaerts (regisseur) is de artistiek leider van Fast Forward. Hij is acteur, maar werkt 
ook als didactisch expert Nederlands als vreemde taal voor de Taalunie, en als eindredacteur 
voor het weekblad Humo. Bovendien was hij lange tijd zelf docent Nederlands. Meer info over 
zijn educatieve publicaties en hemzelf vind je op zijn website www.peterschoenaerts.com. 
 
Andy Dhondt (koorleider) studeerde piano en saxofoon aan het Lemmensinstituut in Leuven. 
Nadien vervolmaakte hij zich in kamermuziek en hedendaagse muziek. Hij is onder andere 
saxofonist bij ensemble Blow en het Belgian Saxophone Ensemble. Daarnaast is hij actief als 
dirigent. Sinds 2012 is hij directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in 
Zottegem. 
 
Chris Carlier (arrangeur/muzikant) studeerde klassieke gitaar. Hij is contrabassist bij 
verschillende groepen (Cro Magnon, De Bonski's, Les Confrères de Saint Lazaire) en projecten 
(TV-tunes, Wielerjaar). Hij componeert theatermuziek (jeugdtheater Luxemburg, muziektheater 
Braakland/ZheBilding), schrijft voor en dirigeert Café Marché (een fanfare-orkest), en is 
lesgever elektrische gitaar en ensemble. 
 
Andries Boone (muzikant) studeerde Moderne Geschiedenis en viool. Hij volgde ook les aan de 
Antwerpse Jazzstudio en leerde mandoline, banjo, accordeon en piano spelen. Hij speelt bij de 
volksmuziekgroep Limbrant, The Ballroomquartet en MANdolinMAN. Andries musiceert in tv-
programma’s, is te horen op meer dan 40 cd’s en trad op met o.a. Will Tura, Yasmine, Guy 
Swinnen, Paul Michiels en Lennaert Maes. 
 
Onze techniek wordt verzorgd door Theatech.be, een bekende naam in de theaterwereld. Zij 
verzorgen ook de technische ondersteuning van theatershows van onder anderen Guga Baúl, 
Gili, William Boeva, Piv Huvluv en Begijn Le Bleu. 

http://www.peterschoenaerts.com/


DE ACTEURS   (In elke voorstelling 12 mensen, een selectie uit deze groep) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE CD ‘GELUKKIG ZIJN’ EN VIDEOLINKS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Bij ‘Gelukkig zijn’ hebben we een cd gemaakt met drie liedjes die we in de voorstelling als 
vierstemmig koor zingen: ‘Ik wil de wereld zien’ (Johan Verminnen), ‘Ik mis je zo’ (Will Tura) en 
‘Gelukkig zijn’ (Ann Christy). Leuk voor in de klas en als cadeautje! 
 
De cd kost 5 euro en is te koop na de voorstelling of in de webwinkel op www.fast-forward.be.  
U vindt de liedjes ook in onlinewinkels als CDBaby of iTunes. 
 
 
Videofragmenten 
 
Hier vindt u enkele fragmenten van repetities: 
http://youtu.be/K4HrSirQydk 
http://youtu.be/sez2BsIful4 
En dit is onze videoclip van ‘Gelukkig zijn’: http://youtu.be/lSaaiFWUp-Q 
 
Op zondag 8 februari kon je ons zien in het VRT-programma ‘De Zevende Dag’: 
http://deredactie.be/permalink/2.37491?video=1.2233192 

 
Op onze website vindt u meer videomateriaal van ‘Gelukkig zijn’: www.fast-forward.be. 
 
 

 

http://www.fast-forward.be/webwinkel.html
http://www.cdbaby.com/cd/fastforward32
https://itunes.apple.com/be/album/gelukkig-zijn-single/id960195674?l=nl
http://youtu.be/K4HrSirQydk
http://youtu.be/sez2BsIful4
http://youtu.be/lSaaiFWUp-Q
http://deredactie.be/permalink/2.37491?video=1.2233192
http://www.fast-forward.be/


De theatervoorstelling 
‘Gelukkig zijn’ 

 

VVOOOORRAAFF  

 
 
 
 



EEN ARTIKEL UIT DE KRANT 

 

Naar: Het Laatste Nieuws (oktober 2014), foto: Veronique De Boever-__ 

 
Lees en vertel! 
Vind je de titel van het artikel goed gekozen? 
Hoeveel voorstellingen zijn er van ‘Gelukkig zijn’? 
Wat kun je in deze voorstelling zien? 
Wat maakt deze theaterproductie speciaal? 
Ken je Nederlandstalige muziek? Welke? Wat vind je ervan? 
Zou jij graag toneelspelen of zingen? Waarom (niet)?



IK HOU VAN U (NOORDKAAP) 
 
 

 
De originele versie van dit liedje kun je beluisteren op http://youtu.be/5cYYV_OxnJc 

 

 
 
Noordkaap (1985-2000) was de band van de Limburgse zanger Stijn Meuris (1964). Hun eerste 
bekende lied was ‘Arme Joe’, een cover van Will Tura. Daarmee wonnen ze in 1990 Humo’s Rock 
Rally, een tweejaarlijkse wedstrijd voor rockgroepen. Het nummer ‘Ik hou van u’ maakten ze 
voor de film ‘Manneken Pis’ (1995). Tien jaar later bestond België 175 jaar en werd het 
tweetalig uitgebracht: ‘Ik hou van u / Je t’aime, tu sais’. Andere bekende liedjes van Noordkaap 
zijn ‘Satelliet Suzy’, ‘Wat is kunst?’ en ‘Druk in Leuven’. 
  
 

Voor je gaat luisteren: Vertel! 

Wat vind je van het klimaat in België?  

Hoe vind je de zomers hier? 

Waaraan denk je als je aan de zomer denkt? 

Heb je vier seizoenen in jouw land? 

Hoe is de zomer in jouw land? En de winter? 

Hoe zeg je in jouw taal dat je van iemand houdt? 

 

Luister naar het lied. Kun je de ontbrekende woorden invullen? 

 

We waren bijna echt …………………………….. , 

Hoe schoon de zomer wel kan zijn   schoon = mooi 

Zonder zorgen en zonder ……………………………..  zorgen = problemen, ongerustheid 

Hoe schoon de zomer hier kan zijn 

 

We waren uit het oog verloren 

Hoe warm een weiland wel kan zijn   het weiland = een stuk land met gras voor dieren 

Open de vensters en open de …………………………….. het venster = het raam 

En zie hoe schoon de zomers zijn  

 

Ik hou van u 

Ik hou van u 

Ik hou van u 

Geef me een kus 

En vlug, voor de laatste …………………………….. 

http://youtu.be/5cYYV_OxnJc


GELUKKIG ZIJN (ANN CHRISTY) 
 
 

 
De originele versie van dit liedje kun je beluisteren op http://youtu.be/me8fABpBmjs 

 

 
 

 
 
 
Wie was Ann Christy? Zet de alinea’s in de juiste volgorde! 
 

1. In 1980 scoorde ze een grote hit met de Nederlandstalige versie van 'The Rose' van 
Bette Midler, vertaald door Johan verminnen. Andere bekende liedjes van haar zijn: ‘Dag 
vreemde man’, ‘Ik mis hem zo’, ‘Duizend dromen worden waar’, ‘Zoals een mooi verhaal’ 
(‘Une belle histoire’) en ‘Ik leef voor jou’.  

 
2. Ann Christy (1945-1984) was een zangeres met een enorm charisma. Ze startte haar 

carrière met Franstalige liedjes, en ging op tournee door België en Frankrijk met de 
Franstalige zanger Adamo. 

 
3. De internationale carrière waar ze op hoopte, is er nooit gekomen: op 38-jarige leeftijd 

overleed Ann Christy aan kanker. 
 

4.  In 1975 nam ze voor België deel aan het Eurovisiesongfestival in het Zweedse 
Stockholm. Ze zong toen 'Gelukkig zijn', half in het Nederlands en half in het Engels. 
Christy eindigde slechts 15e op 19 deelnemers en keerde ontgoocheld naar huis terug.  

 
Oplossing: ……….   ……….   ……….   ………. 
 
 
Voor je naar het lied luistert… 
Vertel! 
 
Wat maakt jou gelukkig? 

Wie wil jij gelukkig maken? Hoe wil je dat doen? 

Wat maakt jou ongelukkig? 

http://youtu.be/me8fABpBmjs


Luister naar het lied. Welke woorden hoor je? Kruis telkens het plaatje aan. 

 

 
 straten 

 

 
 lachen 

 
 zingen 

 
 blij 

 

 
 kijken 

 

 
 deur 

 
 dromen 

 
 

 
 raam 

 
 mensen 

 
 ontmoeten 

 
Beeldmateriaal van FreeDigitalPhotos.net (Salvatore Vuono, hyena reality, imagerymajestic, graur razvan ionut, Ambro, stockimages, photostock, Idea go, 
goldsaint, Ambro) 

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=659
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=3625
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=987
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2125
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=809
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1882
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499


Probeer de ontbrekende woorden hieronder in te vullen. Luister daarna naar het lied om 
je antwoorden te controleren. 
 

Het lopen door …………………………….. 

Gewoon zonder doel 

Het stilletjes praten 

Alleen in ’t gewoel    het gewoel = de drukte (als er veel mensen bij elkaar zijn) 

Het kijken naar …………………………….. 

Dat maakt me blij 

 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Een deur die plots opengaat 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Waardoor je weer …………………………….. gaat 

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij 

 

Dat heet dan gelukkig zijn 

't Gevoel niet alleen te zijn 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Om dan met z'n …………………………….. te zijn 

 

Het onbezorgd dromen   onbezorgd = zonder zorgen 

Gewoon over …………………………….. 

En dat je zal komen 

't Liefste heel …………………………….. 

Je weer te ontmoeten 

Dat maakt me blij 

 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Een deur die plots opengaat 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Waardoor je weer hopen gaat 

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij 

 

Dat heet dan gelukkig zijn 

't Gevoel niet alleen te zijn 

Dat heet dan gelukkig zijn 

Om dan met z'n twee te zijn 



Vul deze zinnen aan. Gebruik je fantasie! 

 

Ik ben gelukkig als 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik ben niet gelukkig als 

………………………………………………………………….………………………………………… 

Ik zal gelukkig zijn als 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Geluk is 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 
 
 
Kort verhaal: ‘Het Geluk’ 
 
Er waren eens drie broers. Op een dag kwamen ze voorbij een put. Ze keken erin, en zagen Het 

Geluk. De eerste broer zei: Geluk, kun je me niet wat geld geven? Ja, hoor, zei Het geluk, en hij 

gaf de man geld. Die was heel blij, en liep weg, met het geld, zonder zijn broers. De tweede broer 

vroeg: Geluk, kun je me misschien een mooie vrouw geven? Ja, hoor, zei Het Geluk, en hij gaf de 

man meteen een mooie vrouw. Samen liepen we weg. De derde broer bleef alleen. Hij keek in de 

put. En jij? vroeg Het geluk. Heb jij iets nodig? Ik weet het niet, zei de man. Kan ik u misschien 

helpen? Hebt u iets nodig? Ik wil hier uit, zei Het Geluk. Kun jij me hier uithalen? Natuurlijk, zei 

de man, hij strekte zijn hand uit naar Het Geluk, en trok hem uit de put. En samen liepen ze weg. 

De man, en Het Geluk. 

 
 
Kun je het verhaal zelf vertellen? 
 
Wat denk je dat dit verhaal betekent? 
 
 
 
 
 



IK MIS JE ZO (WILL TURA) 
 
 

 
De originele versie van dit liedje kun je beluisteren op http://youtu.be/c-HKUX9Yrcc 
 

 

 

Probeer in de tekst hieronder deze woorden in te vullen:  

populair, idool, componeert, begrafenis, hit, Vlaamse 

 

De West-Vlaming Will Tura (1940) wordt de keizer van het …………………………….. lied genoemd. 

Hij bracht ongeveer 150 albums uit en zong zo’n 600 liedjes. Will ……………………………..zelf zijn 

muziek, en zingt verschillende genres: van chanson tot rock-‘n-roll, van country tot rap. Elvis 

Presley is zijn …………………………….. .  

Op zijn 17e verjaardag tekende Will z’n eerste platencontract, en als zeventiger is hij nog steeds 

erg …………………………….. . ‘Eenzaam zonder jou’ was zijn eerste …………………………….. ; het werd 

één van de bekendste Vlaamse liedjes. Andere bekende liedjes van Will Tura zijn ‘Arme Joe’, 

‘Heimwee naar huis’, ‘Verboden dromen’, ‘Hopeloos’, ‘Een hart van goud’, ‘Hemelsblauw’ en 

‘Helena’. 

Op de …………………………….. van koning Boudewijn (1993) zong Will Tura ‘Ik mis je zo’ live in de 

kerk. Op de begrafenis van koningin Fabiola (2014) zong hij ook. 

 

 
Bekijk hier het fragment als Will Tura zingt op de begrafenis van koning Boudewijn: 
http://deredactie.be/permalink/1.1673811 
 

  
 

Luister naar het lied en beantwoord daarna de vragen hieronder. 

Wat voor sfeer voel je in dit liedje? 

Hoe voel jij je als je dit liedje hoort? 

Zijn er mensen die je mist? Wie?  

Waarom mis je ze? 

Heb je soms heimwee naar een plaats of land? Waarom? 

 
 

http://youtu.be/c-HKUX9Yrcc
http://deredactie.be/permalink/1.1673811


Probeer zonder te luisteren de ontbrekende woorden in te vullen. Luister daarna nog een 
keer naar het lied om je antwoorden te controleren. 
 
 
De regen stroomt als tranen langs de ruit 

't Is of de ganse hemel om je ……………………………..  ganse = hele 

Ik voel me zo mistroostig als het weer   mistroostig = triest, verdrietig 

Ik mis je zo, ik mis je meer en …………………………….. 

 

'k Herinner mij de tijd van jij en ik 

Van d' allereerste tot de laatste …………………………….. 

'k Zie je nog altijd als verslagen staan    verslagen = overwonnen, zonder hoop  

Toen ik vertelde dat ik weg moest …………………………….. 

 

Ik mis je zo, ik mis je meer en meer 

Ik zie je in mijn …………………………….. keer op keer 

Wie zegt me hoe en waar zie ik je …………………………….. 

Ik mis je zo, ik mis je meer en meer 

 

Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield  bezielen = beïnvloeden, aanzetten tot iets 

Te denken dat ik minder van je …………………………….. 

'k Besef nu dat het lang niet over is    beseffen = zich realiseren 

Omdat ik jou nog alle dagen …………………………….. 

 

 

Kun je het refrein zingen met de hele klas? 

 



De theatervoorstelling 
‘Gelukkig zijn’ 

 

 

AACCHHTTEERRAAFF  

 
 

 



NABESPREKING 
 

De voorstelling 

Wat vond je leuk? Waarom? 

Wat vond je niet leuk? Waarom niet? 

Wat vond je interessant? Waarom? 

Wat vond je moeilijk? Waarom? 

Kun je vertellen wat je gezien hebt? 

 

De acteurs 

Wat vond je van de acteurs? 

Hoe zagen ze eruit? 

Uit welke landen komen de acteurs, denk je? 

 

De liedjes 

Wat vond je van de liedjes? 

Welk lied vond je het mooist? Waarom? 

Heb je meegezongen? 

Welk liedje wil je zelf leren zingen? 

 

De taal 

Kon je de acteurs goed verstaan? Waarom wel of niet? 

Heb je nieuwe woorden geleerd? Welke? 

 

Algemeen 

Ga je soms naar theater of concerten? 

Vind je Nederlandstalige culturele initiatieven belangrijk? Waarom (niet)? 

Wat zou je graag in het Nederlands doen? 



IK WIL DE WERELD ZIEN (JOHAN VERMINNEN) 
 

Luister naar het lied.  
Welke plaatsnamen en namen van bekende artiesten noemt de zanger? 
 

Ik wil ik wil ik 

Ik wil een zonsopgang in Afrika 

de capueira dansen in Bahia 

tequila drinken in New Mexico 

en caipirinha in Rio 

 

of met een zeilboot naar het Paaseiland 

met een vliegtuig landen op het strand 

van Brel zijn mooie Iles Marquises 

in plaats van thuis te zitten kniezen 

 

Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco 

de tango dansen in Buenos Aires 

de blues van Memphis tot in New Orleans 

o, ik zou zo graag de wereld zien 

ik wil de fado horen van Rodriguez 

en de bouzouki van Dalares 

of Piazzolla z’n bandoneon 

horen klinken als de avond komt 

 

Er zit een regenjas 

met mij op een terras 

toch doet zo'n regenjas  

dromen dat het zomer was 

 

Ik wil ik wil ik 

Ik wil ik wil zo graag de wereld zien 

De oevers van de Saint-Laurent misschien 

opdat Charlebois met mij in Quebec 

de bloemen eens stevig buiten zet 

 

http://letras.com/johan-verminnen/
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met Nougaro wil ik naar Toulouse 

in een jazzclub luisteren naar blues 

of dwepen met Michel Jonasz 

alsof de Schelde hier de Seine was 

 

Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco 

de tango dansen in Buenos Aires 

de blues van Memphis tot in New Orleans 

o, ik zou zo graag de wereld zien 

ik wil de fado horen van Rodriguez 

en de bouzouki van Dalares 

of Piazzolla z’n bandoneon 

horen klinken als de avond komt 

 

Er zit een regenjas 

met mij op een terras 

toch doet zo'n regenjas  

dromen dat het zomer was 

 

Ik wil ik wil ik 

Ik wil de wereld zien 

 

 
Wat bedoelt de zanger met…? 
 
Er zit een regenjas 
met mij op een terras 
toch doet zo'n regenjas  
dromen dat het zomer was 
 
 
Ken je alle steden die de zanger noemt? 
Ken je alle artiesten? 
Wat is de fado? De bouzouki?  
 
Zoek online meer informatie op, en vertel elkaar wat je gevonden hebt!



© Fast Forward - www.fast-forward.be 

OPLOSSINGEN 

 
 

Ik hou van u (Noordkaap) 
 
Luister naar het lied. Kun je de ontbrekende woorden invullen? 
vergeten, regen, ogen, bus 
 
 
Gelukkig zijn (Ann Christy) 
 
Wie was Ann Christy? Zet de alinea’s in de juiste volgorde! 
2, 4, 1, 3 
 
Luister nu naar het lied. Kun je de ontbrekende woorden invullen? 
straten, mensen, hopen, twee, jou, gauw 
 
 
Ik mis je zo (Will Tura) 
 
Probeer in de tekst hieronder deze woorden in te vullen… 
Vlaamse, componeert, idool, populair, hit, begrafenis 
 
Probeer zonder te luisteren de ontbrekende woorden in te vullen. 
huilt, meer, blik, gaan, dromen, weer, hield, mis 
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‘Gelukkig zijn' - EVALUATIE 

 

Dit evaluatieformulier is voor studenten én docenten. We willen graag weten wat jullie 
van de voorstelling vonden. Jullie mening is belangrijk! 
Na de voorstelling mag je dit blad aan één van onze medewerkers geven. Je kunt het ook 
invullen en opsturen naar: 
vzw Fast Forward, Leuvensesteenweg 102, 1800 Vilvoorde (België) 
of via info@fast-forward.be 
Bedankt! 

 
Kruis aan! Je mag zelf ook extra commentaar schrijven. 
 
Ik ben ... 

 student Nederlands 
 docent Nederlands 
 …………………………… 

 
In welke school?      …………………………… 

Hoe lang studeer/doceer je al Nederlands? …………………………… 
 
In welk niveau zit/doceer je?   …………………………… 

Welke voorstelling van Fast Forward had je al gezien? Wat vond je ervan? 
 

 "Romeo en Julia" 
 "En ik dan?" 
 "Als ik jou" 
 “Anders nog iets?” 
 ……………………………………. 

 heel goed 
 heel goed 
 heel goed 
 heel goed 
 heel goed 

 goed  
 goed 
 goed 
 goed 
 goed 

 slecht  
 slecht 
 slecht 
 slecht 
 slecht 

 
 Dit is mijn eerste voorstelling van Fast Forward. 

 
Ik vond de voorstelling ‘Gelukkig zijn' 

 saai 
 niet goed 
 niet slecht, maar ook niet speciaal 
 goed 
 heel goed 
 fantastisch 

 
Waarom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:info@fast-forward.be
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Wat vond je van de taal in onze voorstelling? 
 Ik vond de taal te gemakkelijk. 
 Ik vond de taal goed en heb (bijna) alles begrepen. 
 Ik vond de taal te moeilijk. 
 Ik vond dat de acteurs te snel of te onduidelijk praatten. 

 
Wat vond je van de liedjes in onze voorstelling? 

 Ik vond de liedjes mooi en goed gezongen. 
 Ik vond de liedjes mooi, maar niet goed gezongen. 
 Ik vond de liedjes niet mooi. 

 
 
Wat vond je heel goed / speciaal / leuk ... ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat vond je niet goed / niet leuk  ... ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Als we volgend jaar een nieuwe voorstelling maken, kom je dan kijken? 
 

 Ja, zeker 
 Misschien 
 Nee 

 
Wat voor een voorstelling zou jij graag zien? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wil je ons nog iets zeggen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dank je wel! 
 
de medewerkers van Fast Forward 


