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Beste	  leerkracht	  of	  docent	  
	  
Na	  de	  grote	  successen	  ‘Anders	  nog	  iets?’	  (met	  Andrea	  Croonenberghs)	  en	  ‘Gelukkig	  zijn’	  
(waarin	  een	  koor	  van	  anderstaligen	  Vlaamse	  klassiekers	  zong)	  brengen	  we	  sinds	  november	  
2016	  de	  theaterproductie	  ‘Lachland’.	  Het	  is	  een	  voorstelling	  in	  eenvoudige	  taal,	  helemaal	  op	  
maat	  van	  anderstaligen	  die	  Nederlands	  leren.	  Met	  dit	  lesmateriaal	  kunt	  u	  uw	  leerlingen,	  
cursisten	  of	  studenten	  daarop	  voorbereiden.	  
	  
De	  voorstelling	  is	  geschikt	  voor	  anderstalige	  tieners	  en	  volwassenen,	  die	  -‐	  minimaal	  -‐	  niveau	  
A1	   van	   het	   Gemeenschappelijk	   Europees	   Referentiekader	   (ERK)	   achter	   de	   rug	   hebben.	   Ze	  
hoeven	   dit	   lesmateriaal	   niet	   per	   se	   doorgenomen	   te	   hebben	   om	   naar	   de	   voorstelling	   te	  
komen,	  maar	  het	  kan	  wel	  handig	  zijn	  om	  hen	  enthousiast	  te	  maken.	  
	  
U	   kiest	   zelf	   wat	   en	   hoeveel	   u	   in	   de	   klas	   precies	   behandelt.	   U	   kunt	   het	   materiaal	   zelf	  
bewerken	  of	  aanpassen	  voor	  uw	  klasgroep.	  Naast	  een	  algemeen	  eerste	  deel	  over	  ‘Lachland’	  
zelf,	  voegen	  we	  op	  algemene	  aanvraag	  ook	  een	  tweede	  deel	  toe	  over	  ‘het	  cultuurcentrum’.	  
Daarmee	   kunt	   u	   mensen	   voorbereiden	   die	   nog	   nooit	   in	   een	   theater	   of	   cultuurcentrum	  
geweest	  zijn.	  Laaggeschoolde	  cursisten	  (analfabeten,	  cursisten	  van	  CBE’s…)	  kunt	  u	  het	  best	  
voorbereiden	  door	   te	  praten	  over	  humor	  en	  theater,	  door	  cartoons	  of	  onze	  videotrailer	   te	  
bekijken.	  
	  
We	  willen	  benadrukken	  dat	  al	  dit	  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	  anderstaligen	  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!	  
	  
Peter	  Schoenaerts	  
Dagelijkse	  leiding	  
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DEEL 1: 
‘Lachland’ 

 
Kiest u zelf wat en hoeveel u van tevoren wilt behandelen. Voor deze theaterproductie 
is weinig voorkennis nodig. Het is uiteraard leuk als de toeschouwers al een idee 
hebben van wie ze in het theater zullen zien. 



Even	  voorstellen	  
	  
	  
Theater	  van	  A	  tot	  Z	  
	  
Theatergroep	  Fast	  Forward	  uit	  Vilvoorde	  en	  het	  Educatief	  Theater	  Antwerpen	  (ETA)	  richtten	  
in	  september	  2015	  een	  nieuwe	  theatergroep	  op	  onder	  de	  naam	  ‘Theater	  Van	  A	  tot	  Z’.	  Fast	  
Forward	  richtte	  zich	  in	  het	  verleden	  vooral	  op	  anderstaligen,	  ETA	  op	  jongeren.	  Beide	  
gezelschappen	  brengen	  hun	  jarenlange	  ervaring	  en	  expertise	  samen	  om	  professioneel	  en	  
participatief	  theater	  te	  maken,	  met	  een	  bijzondere	  focus	  op	  jongeren	  en	  sociocultureel	  
kwetsbare	  doelgroepen.	  Fast	  Forward	  vzw	  blijft	  bestaan	  maar	  zal	  zelf	  geen	  theater	  meer	  
maken,	  de	  vzw	  zal	  vooral	  aan	  onderwijs-‐	  en	  cultuurondersteuning	  doen.	  
	  
‘Theater	  van	  A	  tot	  Z’	  wil	  artistieke	  theaterproducties	  met	  een	  lage	  instapdrempel	  maken.	  
Mensen	  die	  zelden	  of	  nooit	  aan	  (Nederlandstalige)	  culturele	  activiteiten	  deelnemen,	  willen	  
wij	  enthousiast	  maken	  voor	  kunst	  en	  theater.	  We	  willen	  hen	  in	  contact	  brengen	  met	  het	  
rijke	  culturele	  aanbod	  in	  ons	  land	  en	  hen	  aanmoedigen	  eraan	  deel	  te	  nemen.	  	  
	  
	  
De	  acteurs	  
	  
Peter	  Schoenaerts	  

(regisseur)	  
	  

	  

Peter	  studeerde	  taal-‐	  en	  letterkunde	  in	  Leuven	  en	  Oxford,	  en	  
volgde	  een	  acteeropleiding	  in	  New	  York.	  Hij	  is	  één	  van	  de	  
auteurs	  van	  enkele	  bekende	  boeken	  voor	  studenten	  
Nederlands	  (‘Vanzelfsprekend’,	  ‘Niet	  Vanzelfsprekend’,	  
‘Thematische	  Woordenschat	  Nederlands	  voor	  Anderstaligen’,	  
‘Het	  Grote	  Puzzel-‐	  en	  Doeboek	  voor	  Anderstaligen’).	  Als	  docent	  
Nederlands	  werkte	  hij	  in	  Leuven,	  New	  York	  en	  Indonesië.	  In	  
2001	  richtte	  hij	  theatergroep	  Fast	  Forward	  op,	  en	  sinds	  2016	  is	  
hij	  dagelijks	  leider	  van	  ‘Theater	  van	  A	  tot	  Z’.	  Peter	  werkte	  ook	  
zeven	  jaar	  voor	  de	  Nederlandse	  Taalunie	  en	  is	  deeltijds	  
eindredacteur	  bij	  het	  weekblad	  Humo.	  
	  
Meer	  informatie:	  www.peterschoenaerts.com,	  
www.theateraz.be	  
	  
	  
	  

Lennaert	  Maes	  
	  

	  

Lennaert	  Maes	  studeerde	  Nederlands	  en	  Engels.	  Hij	  is	  bekend	  
als	  zanger	  met	  zijn	  muziekgroep	  Lenny	  &	  de	  Wespen.	  Als	  
cabaretier	  won	  hij	  in	  2005	  de	  jury-‐	  én	  publieksprijs	  op	  het	  
festival	  Cabareteske	  in	  Eindhoven.	  In	  2011	  won	  hij	  de	  
publieksprijs	  van	  het	  Leids	  Cabaret	  Festival.	  In	  dat	  jaar	  speelde	  
hij	  ook	  op	  het	  Nederlandse	  festival	  Lowlands.	  Met	  zijn	  eigen	  
cabaretprogramma	  ‘NederBelgië’	  toerde	  hij	  2012-‐2013	  door	  
Nederland.	  Lennaert	  maakt	  ook	  al	  jaren	  liedjes	  voor	  iedereen	  
die	  Nederlands	  leert.	  Dat	  doet	  hij	  met	  de	  band	  Lennaert	  &	  de	  
Bonski's.	  Zij	  traden	  al	  op	  in	  Frankrijk,	  Tsjechië	  en	  Indonesië.	  
	  
Meer	  informatie:	  www.lennaertmaes.be,	  
www.lennyendewespen.be,	  www.bonski.be	  



Els	  Vertongen	  
	  

	  

In	  augustus	  2000	  ging	  Els	  op	  zoek	  naar	  een	  studio	  in	  Leuven.	  Ze	  
kwam	  terecht	  bij	  de	  directeur	  van	  CVO	  Vilvoorde,	  die	  haar	  
meteen	  een	  job	  als	  docente	  Nederlands	  voor	  anderstaligen	  
aanbood.	  Zo	  vond	  ze	  op	  dezelfde	  dag	  een	  studio	  én	  werk.	  Als	  
stand-‐upcomedian	  neemt	  ze	  haar	  publiek	  graag	  mee	  naar	  haar	  
wereld	  van	  ‘die	  rosse	  met	  een	  grote	  mond	  en	  een	  klein	  hartje’.	  
Ze	  brengt	  stand-‐upcomedy	  in	  het	  Nederlands	  en	  het	  Engels,	  en	  
speelde	  al	  in	  New	  York,	  Londen,	  Edinburgh,	  Berlijn	  en	  Malmö.	  
In	  Brussel	  organiseert	  en	  presenteert	  ze	  één	  keer	  per	  maand	  
een	  Engelstalige	  comedyavond	  in	  Rits	  Café.	  
	  
Meer	  informatie:	  www.elsvertongen.be	  
	  

	  
	  
	  

Latif	  Ait	  
	  

	  

Latif	  werkt	  voor	  Brussels	  Airlines	  op	  de	  luchthaven	  van	  
Zaventem.	  Hij	  was	  enkele	  jaren	  geleden	  één	  van	  de	  eerste	  
nieuwe	  Belgen	  die	  zich	  aan	  stand-‐upcomedy	  waagden.	  Al	  snel	  
na	  zijn	  debuut	  won	  hij	  de	  123	  Comedy	  Award	  en	  recent	  
bereikte	  hij	  de	  halve	  finale	  van	  Humo's	  Comedy	  Cup.	  Latif	  blijft	  
ver	  weg	  van	  de	  Marokko-‐clichés	  en	  combineert	  fijne	  humor	  
met	  originele	  maatschappijkritiek.	  In	  het	  Antwerpse	  Berchem	  
hielp	  hij	  het	  evenement	  'Nuff	  Said’	  opstarten,	  waar	  jong	  talent	  
en	  internationale	  namen	  hiphop,	  comedy,	  muziek	  en	  literatuur	  
brengen.	  Latif	  tekent	  ook	  cartoons	  en	  produceerde	  de	  kortfilm	  
‘Kuffars’	  (De	  ongelovige).	  
	  
Meer	  informatie:	  www.facebook.com/latifstandup	  
	  

	  
	  
	  	  

Het	  Lachland-‐boek	  
	  	  

Er	  is	  een	  boek	  verschenen	  bij	  de	  
voorstelling	  'Lachland',	  met	  taalpuzzels,	  
kruiswoordraadsels	  en	  spelletjes	  voor	  
iedereen	  die	  van	  Nederlands	  houdt.	  
Inclusief	  cartoons	  van	  Kamagurka.	  
(Uitgeverij	  Garant,	  19	  euro).	  Wij	  
verkopen	  het	  boek	  na	  elke	  voorstelling	  
voor	  15	  euro.	  	  
	  

	  

Bestellen	  kan	  ook:	  mail	  info@theateraz.be	  en	  vermeld	  hoeveel	  boeken	  u	  graag	  wilt.	  
We	  nemen	  dan	  contact	  op	  om	  de	  betaling	  en	  verzending	  te	  regelen.	  
	  
Uiteraard	  kunt	  u	  het	  boek	  ook	  via	  de	  boekhandel	  bestellen.	  Het	  is	  eveneens	  online	  
verkrijgbaar	  via	  de	  uitgever	  (www.garant.be)	  of	  via	  websites	  als	  www.bol.com.	  
	  



‘Lachland’:	  introductie	  
	  
	  
Toon	   de	   flyer	   of	   affiche	   van	   ‘Lachland’	   en	   houd	   een	   klasgesprek.	   U	   kunt	   om	   te	   beginnen	  
alvast	  dit	  vertellen:	  
	  
‘Lachland’	  is	  een	  theatervoorstelling	  met	  sketches,	  liedjes	  en	  verhalen,	  met	  veel	  humor.	  De	  
bedoeling	  is	  om	  mensen	  te	  laten	  lachen	  en	  hen	  te	  amuseren	  in	  het	  Nederlands.	  
	  
Bespreek	  wat	  sketches	  zijn.	  Leg	  eventueel	  uit	  wat	  stand-‐upcomedy	  is.	  
	  
Kijk	  naar	  onze	  eigen	  videotrailers	  op	  YouTube	  om	  de	  acteurs	  voor	  te	  stellen:	  

-‐ fotosessie:	  https://youtu.be/8VIdZOoKdqE	  
-‐ Kamal	  Kharmach	  kondigt	  ‘Lachland’	  aan:	  https://youtu.be/7xAWTSJ3Ktw	  

Laat	  eventueel	   in	  kleine	  groepjes	  het	  klasgesprek	  voorbereiden.	  Laat	  de	   fantasie	  gerust	  de	  
vrije	  loop.	  Enkele	  vragen	  om	  u	  op	  weg	  te	  helpen:	  
	  
- Wat	  vind	  je	  grappig?	  

- Om	  welke	  films	  of	  tv-‐programma’s	  moet	  jij	  lachen?	  

- Ga	  je	  soms	  naar	  het	  theater?	  Wat	  voor	  voorstellingen	  zie	  je	  graag?	  

- Heb	  je	  al	  eens	  stand-‐upcomedy	  gezien?	  Kun	  je	  uitleggen	  wat	  dat	  is?	  

- Kun	  je	  een	  mop	  vertellen?	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Op	  de	  volgende	  bladzijden	  vindt	  u	  een	  aantal	  opdrachten	  uit	  het	  Lachland-‐boek.	  
Veel	  plezier	  ermee!



De	  vier	  comedians	  uit	  ‘Lachland’	  
	   	  

Wat	  zie	  je?	  Kruis	  aan:	  waar	  of	  niet	  waar.	  
	  
	   waar	   niet	  waar	  

	  
1. Latif	  draagt	  een	  bril.	  
2. Els	  is	  blond.	  
3. Peter	  draagt	  een	  hemd.	  
4. Latif	  heeft	  een	  snor.	  
5. Lennaert	  is	  de	  grootste.	  
6. Els	  lacht.	  
7. Peter	  heeft	  een	  baard.	  
8. Lennaert	  draagt	  een	  T-‐shirt.	  

☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  

☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  
☐	  

	  



Manieren	  van	  lachen	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Wist	  je	  dat?	  
	  
Je	  kunt	  het	  woord	  ‘lachen’	  combineren	  met	  verschillende	  preposities.	  
Vergelijk	  deze	  zinnen	  maar	  eens:	  
	  
Lennaert	  lacht	  met	  Latif.	  Latif	  vindt	  dat	  helemaal	  niet	  leuk.	  
Lennaert	  lacht	  met	  de	  mop	  van	  Latif.	  Latif	  lacht	  ook.	  
	  
Peter	  lacht	  naar	  een	  knap	  meisje.	  Zij	  lacht	  terug	  naar	  hem.	  Ik	  denk	  dat	  ze	  verliefd	  zijn.	  
	  
Els	  is	  zo	  grappig.	  Ik	  moet	  altijd	  om	  haar	  lachen.	  En	  ook	  om	  haar	  grapjes.	  
	  
	  
Maak	  nu	  zelf	  enkele	  zinnen	  met	  het	  woord	  ‘lachen’.



Leuke	  moppen!	  
	  
Hieronder	  staan	  5	  grappen.	  Kun	  je	  op	  de	  stippellijnen	  de	  juiste	  beroepen	  invullen?	  
	  
1	  
Fabrizio	  fietst	  door	  de	  straat.	  Plots	  hoort	  hij	  de	  luide	  stem	  van	  een	  ………………..	  :	  “Stop!”	  
Fabrizio	  remt	  zo	  hard	  als	  hij	  kan	  en	  stopt	  vlak	  voor	  de	  ………………..	  .	  Die	  neemt	  zijn	  
notitieboekje.	  
“Zo	  zo,”	  zegt	  de	  ………………..,	  “zullen	  we	  deze	  fiets	  eens	  even	  goed	  bekijken?”	  
De	  ………………..	  wijst	  op	  de	  lichten.	  Die	  werken	  niet.	  Hij	  noteert	  en	  kijkt	  verder.	  “De	  remmen	  
remmen	  niet	  en	  de	  reflectoren	  reflecteren	  niet.	  Dat	  gaat	  u	  veel	  geld	  kosten!”	  
“Hoeveel	  zal	  dat	  precies	  kosten,	  meneer	  de	  ………………..?”,	  vraagt	  Fabrizio	  bang.	  
“Lichten,	  remmen,	  reflectoren,	  dat	  zal	  toch	  zo’n	  80	  euro	  zijn.”	  
“80	  euro?”,	  schrikt	  Fabrizio.	  
“80	  euro,”	  antwoordt	  de	  ………………...	  .	  
“Oké	  dan,’	  zegt	  Fabrizio.	  “Als	  hij	  maar	  snel	  klaar	  is!”	  
	  
	  
2.	  
Criminele	  Carlo	  moet	  alweer	  voor	  de	  rechtbank	  verschijnen.	  Maar	  deze	  keer	  heeft	  hij	  een	  
uitstekende	  ………………..	  .	  Hij	  wordt	  dan	  ook	  vrijgesproken.	  
“Duizendmaal	  dank,”	  zegt	  hij	  tegen	  zijn	  ………………..	  .	  “Ik	  wist	  niet	  dat	  ik	  het	  niet	  gedaan	  
had!”	  
	  
	  
3.	  
Karima	  loopt	  een	  krantenwinkel	  binnen	  om	  de	  ‘Wablieft’-‐krant	  te	  kopen.	  
“Dat	  is	  dan	  2	  euro,”	  zegt	  de	  ………………..	  .	  
Karima	  betaalt	  en	  loopt	  naar	  buiten.	  Daar	  ziet	  ze	  plots	  op	  de	  voorpagina	  dat	  de	  krant	  maar	  1	  
euro	  kost.	  Boos	  gaat	  ze	  terug.	  
“Ik	  heb	  te	  veel	  betaald!”	  
“Hoezo?”,	  vraagt	  de	  ………………..	  .	  
“Deze	  krant	  kost	  maar	  1	  euro.	  Kijk	  hier	  staat	  het	  duidelijk.”	  
“Ach,”	  zegt	  de	  ………………..,	  “u	  moet	  niet	  alles	  geloven	  wat	  er	  in	  de	  krant	  staat.”	  
	  
	  
4.	  
Jantje	  komt	  bij	  de	  ………………..	  .	  
“Ik	  ben	  op	  mijn	  hoofd	  gevallen,	  ik	  heb	  zo’n	  pijn.”	  
“Oei,”	  zegt	  de	  ………………..	  .	  “Wat	  is	  er	  gebeurd?”	  
“Het	  is	  allemaal	  de	  schuld	  van	  mijn	  oma,”	  zegt	  Jantje.	  
“Van	  je	  oma?	  Wat	  heeft	  ze	  dan	  gedaan?”	  
“Ze	  zei	  dat	  ik	  op	  de	  piano	  moest	  spelen.	  En	  ik	  ben	  eraf	  gevallen.”	  
	  
	  
5.	  
“Wie	  van	  jullie	  kan	  tien	  dingen	  opnoemen	  die	  je	  bij	  de	  bakker	  kunt	  kopen?”,	  vraagt	  de	  
………………..	  .	  
De	  leerlingen	  denken	  diep	  na.	  Dan	  steekt	  Klaas	  zijn	  vinger	  op:	  “Zeven	  croissants	  en	  drie	  
broodjes,	  meneer!”	  



Een	  recensie	  
	  
	  
Hieronder	  zie	  je	  een	  recensie	  uit	  de	  krant	  ‘Het	  Nieuwsblad’.	  
	  
Denk	  je	  dat	  de	  journalist	  ‘Lachland’	  een	  leuke	  voorstelling	  vond?	  
Wat	  betekent	  het	  woord	  ‘voltreffer’?	  
Wat	  voor	  iemand	  staat	  er	  tussen	  de	  acteurs	  op	  de	  foto,	  denk	  je?	  	  
Kom	  kijken	  als	  je	  het	  wilt	  weten!	  
	  
	  

	  



Nabespreking	  
	  
Praat	  over	  wat	  jullie	  in	  het	  theater	  gezien	  hebben.	  	  
Hieronder	  alvast	  een	  aantal	  vragen	  om	  jullie	  op	  weg	  te	  helpen.	  
	  
De	  taal	  

- Kon	  je	  alles	  goed	  verstaan?	  Waarom	  wel	  of	  niet?	  

- Heb	  je	  nieuwe	  woorden	  geleerd?	  Welke?	  

- Wat	  vind	  jij	  grappige	  Nederlandse	  woorden?	  Waarom?	  

	  
De	  inhoud	  

- Er	  waren	  sketches,	  liedjes,	  verhalen…	  Welke	  vond	  je	  het	  leukst?	  Waarom?	  

- Wat	  vond	  je	  niet	  leuk?	  Waarom	  niet?	  

- Wat	  vond	  je	  moeilijk?	  Waarom?	  

- Kun	  je	  vertellen	  wat	  je	  allemaal	  gezien	  hebt?	  

- Welke	  sketch	  zou	  je	  zelf	  willen	  spelen?	  

	  
De	  personages	  

- Kun	  je	  de	  acteurs	  beschrijven?	  Hoe	  zijn	  ze?	  

- Welke	  personages	  vond	  je	  (niet)	  leuk?	  

- Wie	  is	  jouw	  favoriete	  acteur	  of	  personage?	  Waarom?	  

- Wat	  zou	  je	  aan	  de	  acteurs	  willen	  zeggen	  of	  vragen?	  

	  
Humor	  

- Hoe	  zou	  je	  de	  humor	  in	  ‘Lachland’	  beschrijven?	  

- Van	  welk	  soort	  humor	  houd	  jij?	  

- Ken	  je	  voorbeelden	  van	  iets	  wat	  anderen	  grappig	  vinden,	  maar	  jij	  niet?	  

- Zijn	  er	  typische	  dingen	  in	  België	  of	  Vlaanderen	  die	  jij	  grappig	  vindt?	  

- Welke	  culturele	  verschillen	  vind	  je	  grappig?	  

	   	  



DEEL 2: 
Het Cultuurcentrum 

 
In wat volgt brengen we woorden aan die noodzakelijk zijn voor cultuurparticipatie. 
We geven ook info en weetjes mee over cultuurcentra. Laat de leerlingen, cursisten of 
studenten eventueel in groepjes werken en een woordenboek gebruiken. 



HET CULTUURCENTRUM 
 
 
Spreek met elkaar. 
 
Ben je al eens in een cultuurcentrum geweest? 
Wat kun je in een cultuurcentrum doen? 
Heb je al eens een Nederlandstalig toneelstuk gezien? 
Welke culturele dingen zou je graag doen? 
Lees je Nederlandstalige kranten? Welke?  
Lees je boeken in het Nederlands? Welke? 
 
Lees eerst de tekst hieronder. Kun je daarna de vragen beantwoorden? 
 

Wat is een cultuurcentrum? 
 
In ons land vind je veel cultuurcentra. Sommige zijn commercieel, andere krijgen geld 
van de overheid. De meeste gemeenten hebben een cultureel centrum (CC) of een 
gemeenschapscentrum (GC) dat van de Vlaamse Gemeenschap subsidies krijgt. Al 
deze cultuurcentra verschillen een beetje van elkaar: 

- gemeenschapscentra zijn kleine centra die zich tot de lokale bevolking richten 
- culturele centra zijn grotere centra die belangrijk zijn voor een bepaalde regio 
- sommige centra hebben geen of slechts een klein podium 
- sommige centra tonen ook films 
- centra met een grote zaal in een grote stad kunnen vaak meer en grotere 

producties programmeren dan centra met een kleine zaal in een kleinere 
gemeente 

 
Wat kun je doen in een cultuurcentrum?  
 
In de meeste cultuurcentra is er veel te doen. Je kunt er bijvoorbeeld 

- voorstellingen gaan bekijken: concerten, theater, dans ... 
- tentoonstellingen gaan bezoeken 
- cursussen volgen: Nederlands, schilderen, computer, toneel, dans … 
- films gaan bekijken (je krijgt meestal de originele versie te zien, met 

ondertitels in het Nederlands) 
In sommige gemeenten is de openbare bibliotheek dichtbij of in hetzelfde gebouw als 
het cultureel centrum. 
 
Hoe weet je wat er allemaal te doen is?  
 
Meestal maken cultuurcentra een seizoensbrochure waarin je alle voorstellingen en 
andere informatie vindt. Zo'n brochure kun je gratis krijgen in het centrum. Je kunt 
ook vragen om een brochure via de post te krijgen. Steeds meer centra hebben ook 
een website waarop je hun programma kunt zien. Voor cursussen en kleinere 
activiteiten worden vaak ook folders of flyers (briefjes, strooibiljetten) gemaakt.  
 
 



Vragen bij de tekst: 
 
1. Probeer vijf mogelijke verschillen te geven tussen cultuurcentra, zonder naar de 

tekst te kijken. 
2. Op welke drie manieren maken cultuurcentra bekend wat er te doen is? 
 
 

QUIZ	  
 
Weet jij het? Kruis aan wat klopt. Let op: soms zijn er meerdere antwoorden 
mogelijk. 
 
1. De avondkassa gaat open 
! ongeveer één uur voor de voorstelling 
! ongeveer drie uur voor de voorstelling 
! ongeveer 5 minuten voor de voorstelling 
 
2. Als je een seizoensabonnement neemt 
! kun je meerdere voorstellingen zien voor de prijs van één voorstelling 
! kun je meestal één voorstelling gratis zien 
! krijg je meestal korting op de prijs van elke voorstelling in je abonnement 
 
3. Je krijgt meestal korting op de toegangsprijs van een voorstelling als je 
! je kaartje in voorverkoop koopt 
! jonger dan 12 jaar bent 
! jonger dan 26 jaar bent en een CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) hebt 
! 55 jaar of ouder bent en een Plus-3-Pas hebt (die krijg je in het gemeentehuis) 
 
4. In een theaterzaal mag je meestal 
! drinken, maar niet eten 
! eten, maar niet drinken 
! niet eten of drinken, maar wel roken 
! niet eten, drinken of roken 
 
5. Je kunt het best NIET naar het toilet gaan 
! voor de voorstelling 
! na de voorstelling 
! tijdens de voorstelling 
! in de pauze 
 
6. Tijdens een voorstelling moet je 
! altijd stil zijn 
! altijd stil zijn, behalve als de voorstelling om te lachen is 
! applaudisseren 
 
7. In een theaterzaal moet je je gsm (mobiele telefoon) 
! altijd uitzetten 
! snel opnemen en het gesprek kort houden 
! op zijn trilfunctie zetten en fluisterend telefoneren  



Wat is (ongeveer) hetzelfde? 
 
1. het toneel a. het ticket / het toegangsbewijs 1. ...... 
2. de musical b. de reductie 2. ...... 
3. de familievoorstelling c. bestellen 3. ...... 
4. het poppenspel d. de vorming 4. ...... 
5. de cursus  e. de expositie 5. ...... 
6. de kleinkunst f. het muziektheater 6. ...... 
7. de tentoonstelling g. het figurentheater 7. ...... 
8. het kaartje h. de garderobe 8. ...... 
9. de korting i. het chanson / het cabaret 9. ...... 
10. de vestiaire j. een activiteit voor het hele gezin 10. ...... 
11. reserveren k. het theater 11. ...... 
 
Kun je hieronder de juiste titel bij elk nummer zetten? Kies uit:  

 
Zitplaatsen 
Aanvangsuur 
Vestiaire 
Laatkomers 

 
 

Tips voor een avondje uit. 
 
1. ............................................ 
Kom op tijd. De meeste voorstellingen beginnen stipt. 
     
2. ............................................ 
In sommige cultuurcentra mag je de zaal niet meer in als je niet op tijd bent. Je kaartje 
wordt dan ook niet terugbetaald. 
 
3. ............................................ 
Jassen, paraplu's en hoeden kun je bij de garderobe achterlaten. Dan kun je in de zaal 
comfortabeler zitten. 
 
4. ............................................ 
Voor sommige voorstellingen zijn er vaste plaatsen. Let op: het nummer van je stoel 
staat dan op je kaartje. Bij sommige voorstellingen zijn er ook staanplaatsen. 
 
 



Ken je deze woorden? Schrijf ze in de juiste kolom. 
 
de kleinkunst 
de ondertiteling 
het inschrijvingsgeld 
de projector 
de receptie 
de wereldmuziek 

de originele versie  
het concert  
creatief schrijven  
de vernissage  
het klassiek ballet  
het lesmateriaal 

het scherm 
het schilderij 
knutselen  
het toneel 
de toespraak  
koken 

 
 

Tentoonstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film 
 

Theater Cursus 
 

 



PUZZEL. Vul in. Als je alle woorden gevonden hebt, zie je een nieuw woord in 
de grijze kolom. 
 
1. een boekje met informatie 
2. de tijd dat de voorstelling even stopt en je bijvoorbeeld naar het toilet kunt gaan 
3. een ander woord voor 'theatervoorstelling' 
4. een voorstelling waarbij je komt luisteren naar de muziek 
5. geld dat de overheid geeft om te steunen 
6. voor je plezier dingen maken met papier, verf, hout, lijm ... 
7. koop liever geen tickets op de dag van de voorstelling, want dan zijn ze vaak 

duurder, je kunt ze het best kopen in de ... 
8. een toneelstuk of een film waarin de acteurs veel van de tekst zingen 
9. een regel met tekst die een film vertaalt, onderaan in beeld 
10. expositie 
11. reductie 
12. toegangsbewijs 
13. een aantal lessen over een bepaald onderwerp 
14. wie te laat komt 
 
 

   1             

    2            

 3               

4                

     5           

    6            

   7             

  8              

   9             

10                

   11             

   12             

     13           

14                
 



OPLOSSINGEN BIJ 'DEEL 1' 
 
De vier comedians uit ‘Lachland’ 
 
Waar: 1, 4 en 5 
 
Leuke moppen! 
 
1. politieagent 
2. advocaat 
3. winkelier / krantenverkoper 
4. dokter 
5. meester / leraar / docent 
 
 



OPLOSSINGEN BIJ 'DEEL 2' 
 
Vragen bij de tekst: 
 
1. mogelijke verschillen tussen cultuurcentra: 
 
commercieel   -  gesubsidieerd door de overheid 
groot centrum   -  klein centrum 
groot podium   -  klein of geen podium 
ook films   -  geen films 
veel producties  -  weinig producties 
grote producties  -  kleine producties 
 
2. bekendmaken wat er te doen is via: 
 
de (seizoens)brochure 
de website  
folders / flyers / briefjes / strooibiljetten 

QUIZ.	  Weet	  jij	  het?	  
 
1. De avondkassa gaat open 
√ ongeveer één uur voor de voorstelling 

 
2. Als je een seizoensabonnement neemt 
√ krijg je meestal korting op de prijs van elke voorstelling in je abonnement 

 
3. Je krijgt meestal korting op de toegangsprijs van een voorstelling als je 
√ je kaartje in voorverkoop koopt 
√ jonger dan 12 jaar bent 
√ jonger dan 26 jaar bent en een CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) hebt 
√ 55 jaar of ouder bent en een Plus-3-Pas hebt (die krijg je in het gemeentehuis) 

 
4. In een theaterzaal mag je meestal 
√ niet eten, drinken of roken 

 
5. Je kunt het best NIET naar het toilet gaan 
√ tijdens de voorstelling 

 
6. Tijdens een voorstelling moet je 
√ altijd stil zijn, behalve als de voorstelling om te lachen is 

 
7. In een theaterzaal moet je je gsm (mobiele telefoon) 
√ altijd uitzetten  

 
Wat is (ongeveer) hetzelfde? 
 
1. k 
2. f 
3. j 

4. g 
5. d 
6. i 

7. e 
8. a 
9. b 

10. h 
11. c 



 

 

Kun je de juiste titel bij elk nummer zetten?  
 
1. Aanvangsuur 
2. Laatkomers 
3. Vestiaire 
4. Zitplaatsen 
 
Ken je deze woorden? Schrijf ze in de juiste kolom. 
 
Tentoonstelling 
 

Film 
 

Theater Cursus 
 

de receptie  
de vernissage  
het schilderij  
de toespraak 

de ondertiteling 
de projector  
de originele versie  
het scherm 

de kleinkunst  
de wereldmuziek 
het concert 
het klassiek ballet  
het toneel 
 

het inschrijvingsgeld 
creatief schrijven  
het lesmateriaal 
knutselen 
koken 

 
 
PUZZEL. Als je alle woorden gevonden hebt, zie je een nieuw woord in de grijze 
kolom. 
 

   1 B R O C H U R E     

    2 P A U Z E       

 3 T O N E E L S T U K     

4 C O N C E R T         

     5 S U B S I D I E   

    6 K N U T S E L E N   

   7 V O O R V E R K O O P  

  8 M U S I C A L       

   9 O N D E R T I T E L   

10 T E N T O O N S T E L L I N G 

   11 K O R T I N G      

   12 K A A R T J E      

     13 C U R S U S     

14 L A A T K O M E R       

 
 
 



 

 

‘LACHLAND’	  -‐	  EVALUATIE	  
	  

Dit	  evaluatieformulier	  mag	  u	  ons	  bezorgen.	  Uw	  mening	  is	  belangrijk!	  
U	  mag	  dit	  blad	  invullen	  en	  opsturen	  naar:	  

‘Theater	  van	  A	  tot	  Z’,	  Zirkstraat	  36,	  2000	  Antwerpen	  (België)	  
of	  u	  mag	  dit	  blad	  inscannen	  en	  e-‐mailen	  naar	  

info@theateraz.be	  
Bedankt!	  

	  
Kruis	  aan!	  U	  mag	  ook	  extra	  commentaar	  schrijven.	  
	  
Ik	  ben	  ...	  

! leraar	  Nederlands	  
! ……………………………	  

	  
In	  welke	  school?	  	   	   	   	   ……………………………	  

Welk	  niveau	  doceert	  u?	   	   	   ……………………………	  

Welke	  voorstelling	  van	  ons	  had	  u	  al	  gezien?	  Wat	  vond	  u	  ervan?	  
	  

! "Romeo	  en	  Julia"	  
! "En	  ik	  dan?"	  
! "Als	  ik	  jou”	  
! "Anders	  nog	  iets?”	  
! "Gelukkig	  zijn"	  

! 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	  Theater	  van	  A	  tot	  Z	  (Fast	  Forward)	  
	  
Ik	  vond	  de	  voorstelling	  ‘Lachland’	  

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

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

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

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

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



 

 

Wat	  vond	  u	  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	  praatten	  

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

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

Wat	  vond	  u	  niet	  of	  minder	  goed	  /	  leuk	  	  ...	  ?	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Als	  we	  een	  nieuwe	  voorstelling	  maken,	  hebt	  u	  dan	  weer	  interesse?	  
! Ja,	  zeker	  
! Misschien	  
! Nee	  

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

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

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

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

Wilt	  u	  ons	  nog	  iets	  zeggen?	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

	  
Bedankt!	  
	  
de	  medewerkers	  van	  ‘Theater	  van	  A	  tot	  Z’	  	  
	  


