
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 3 

LICHT & 
TECHNIEK 

 
Als we naar iets kijken, zien we niets zonder 
licht. Als we naar iets luisteren, lukt dat niet 
zonder geluid. Voor een theatervoorstelling 
geeft licht en geluid een kijkrichting en een 
luisterrichting. Het zorgt voor focus op wat we 
willen vertellen én helpt het publiek met het 
begrijpen van de voorstelling. 
 
In deze les ontdekken kinderen hoe je licht en 
geluid kunt toevoegen aan je scène.  
 

 



 

 

 

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

• De sfeer van een scène vertalen naar een lichtplan.  
• Creatief leren omgaan met de aanwezige middelen.  

 

START  
• UITLEG: In de echte wereld is er 1 belangrijke bron van licht: de zon! Het 

theater is een zwarte doos, waar de zon niet bijkomt. Met verschillende 
lampen maken we daar zelf licht. Het licht in het theater is dus nooit ‘echt’. 
Er worden kleuren voor gebruikt die niet perse realistisch zijn, maar wel 
goed bij het gevoel van een scène kunnen passen. Alle kinderen gaan 
nadenken over één lichtstand die bij hun eigen scène past.  

• UITLEG: In het theater komt het licht van verschillende kanten: toplicht (van 
boven het podium), zijlicht (vanaf de zijkant van het podium) en tegenlicht 
(vanaf de achterkant van het podium). Licht vanuit het publiek wordt 
gebruikt om überhaupt iets te kunnen zien op het podium.  

• Ga aan de slag met Werkblad 4. De kinderen denken na over de sfeer van 
hun scène. Ze maken een tekening van hun ‘toneelbeeld’ en schrijven op 
welk licht nodig is voor hun eigen scène. Klaar? Ze kijken naar elkaar 
lichtplan en bespreken hoe ze dit in het mini-theater kunnen nabootsen met 
het aanwezige materiaal.  

• Probeer samen met de kinderen het licht van een aantal scènes samen 
neer te zetten. Met crêpepapier en vloeipapier kun je spelen met de kleur 
van het licht. Met zaklampen kun je kleine gebieden heel gericht belichten.  

VAARDIGHEDEN 
• Abstract denken 
• Inleven 
• Verantwoordelijk 

omgaan met materiaal 

BENODIGDHEDEN 
• Het mini-theater uit les 1 
• Zoveel mogelijk verlichting, denk aan: 
Fietslampjes, zaklampen, 
kerstboomlampjes (LED), bureaulamp (LED)  
• Plakband 
• Gekleurd vloeipapier en crepepapier 
• Potloden en kleurpotloden  
• Werkblad 4  

 

‘Het gaat niet alleen om wat je laat zien, ook om wat je niet laat zien.’  

+/- 40 MIN. 



 

 

 
 
 
 
  

 

ONDERDEEL 2 
DOELEN 

• De sfeer/locatie van een scène vertalen naar een geluid. 

 

 

START 
• UITLEG: Om de sfeer en de setting van een scène duidelijk te 

maken aan het publiek kan het goed werken om de eerste 30 
sec. niets te zeggen en het publiek goed te laten kijken naar het 
toneelbeeld en de personages. Hier kun je geluid aan toevoegen 
dat past bij de locatie. Speelt jouw scène zich af op een 
treinstation? Dan hoor je treinen of het fluitje van een 
conducteur. In het bos? Dan kun je het geritsel van bladeren 
horen.  

• Laat iedereen nadenken over geluid dat bij de eigen scène past. 
Op YouTube kunnen ze zoeken naar geluidsfragmenten. Als 
iedereen iets heeft gevonden laten ze het aan elkaar horen. 
Raden de anderen direct waar de scène zich afspeelt?  

• Daarna kan iedereen in duo’s of groepjes proberen de geluiden 
samen live na te maken. Treingeluid? Probeer eens op flessen te 
blazen. Het bos? Probeer eens met een paar kinderen 
tegelijkertijd een papiertje te verkreukelen.  

VAARDIGHEDEN 
• (Geluids)bronnen 

zoeken  
• Creatief denken  

 

 

+/- 30 MIN. 

BENODIGDHEDEN 
• Audioversterking 

(digibord, speaker, 
externe luidspreker, 
telefoon met goed geluid)  

• Materiaal om geluiden 
mee te maken. 

‘Het is hier stil.. te stil..’ 



 

 

 
 

VERVOLG 
• UITLEG: Geluid kan ook minder ‘concreet’ zijn dan het geritsel 

van blaadjes of het langsrijden van een trein. Je kunt ook een 
sfeer neerzetten d.m.v. klanken of muziek. Door dit onder je 
scène te zetten kan het nog spannender worden om naar te 
kijken.  

• Laat iedereen 3 soorten muziek/klanken zoeken die bij hun scène 
kunnen passen. Je kunt teruggrijpen op les 2, waarbij iedereen 
heeft nagedacht over een emotie. Welke muziek of welke klank 
past er bij die emotie?  

• Laat de kinderen in duo’s of groepjes werken. Samen luisteren ze 
naar elkaars geluidsfragmenten. Wat maakt het spannend? 
Uiteindelijk kiest iedereen: één locatiegeluid (live gemaakt of van 
een fragment) een fragment met muziek/klanken.  

• In groepjes nemen de kinderen hun eigen scène door: 30 sec. 
locatiegeluid, dan wordt  de muziek/klank ingezet, daarna 
spreken ze het dialoog (les 2) uit. Laat ze dit een paar keer 
repeteren. Zo kunnen ze erachter komen dat ze het locatiegeluid 
toch willen weglaten of dat het later moet worden ingezet om het 
kloppend te krijgen.  


