
 

 

 
  

 

 

Lesmateriaal 
AFLEVERING 6 

PREMIÈRE  

 
Als echte Theaterbazen hebben de kinderen in 5 
lessen ontdekt wat theater te bieden heeft. Er is een 
script geschreven, een lichtplan gemaakt, 
nagedacht over kostuums en hard gerepeteerd. Het 
is tijd om de scènes voor publiek te spelen. Het is 
tijd voor de première!  
 
Tip: een première kun je zo groot of klein maken als 
je zelf wilt. Met of zonder extern publiek, met of 
zonder (theater)licht. Maak hierin keuzes die 
haalbaar zijn en passen bij de situatie van de groep.  



 

 

 

 

ONDERDEEL 1 
DOELEN 

• Presenteren van de gerepeteerde scènes.  
• Kijken en luisteren naar elkaars creaties.   

 

START  
• Het is tijd voor de première: de kinderen presenteren hun scènes aan een 

publiek. Zijn er mensen van buiten de groep uitgenodigd, zoals vriendjes of 
ouders? Zorg ervoor dat je – voordat het publiek arriveert – een volledige 
doorloop van alle scènes doet: is alles aanwezig? Hoe werkt het licht en 
het geluid? Duurt het omkleden niet te lang?  

•  Laat de kinderen – net zoals de Theaterbazen in aflevering 6 – voordat  ze 
gaan spelen de tekst nog een keer goed doornemen. Dit proberen ze 
steeds sneller te doen: een Italiaantje.  

• Om te kunnen spelen is focus en concentratie nodig. Met onderstaande 
oefeningen stoom je de kinderen klaar: 
- Laat de groep zonder te praten of elkaar aan te raken door de ruimte 
lopen. Geef ze de opdracht om steeds de lege ruimte op te vullen. Als het 
goed is lopen ze kris kras door elkaar, bewust van elkaar. Je wilt geen 
gestamp van voeten horen. Als er een ritme is ontstaan kun je opdrachten 
toevoegen. Bij 1 moet iedereen een sprong maken, bij 2 tikt iedereen de 
grond aan, bij 3 bevriest iedereen voor 5 seconden. Herhaal dit voor 5 
minuten. Je kunt eindigen met een wedstrijdelement: wie kan dit het langst 
volhouden zonder fouten te maken?  
 

VAARDIGHEDEN 
• Presenteren 
• Acteren 
• Kijken 
• Luisteren 

BENODIGDHEDEN 
• Kostuums  
• Scripts 
• Technisch faciliteiten (licht, 

geluid/muziek)  
• Presentatieplek met 

publieksopstelling 
 

‘Het publiek weet niet wat je hebt gerepeteerd, dus alles is goed’  

+/- 80 MIN. 



 

 

 
 
 
 
 

 

VERVOLG 
- Ga met de hele groep in een kring staan. Vraag iedereen de 

ogen te sluiten. Jij begint met tellen: 1.. 2.. 3.. Daarna vraag 
je de groep gezamenlijk verder te tellen, waarbij maar 1 kind 
een getal mag noemen. Starten twee kinderen tegelijkertijd 
dan begin je weer opnieuw. Er wordt tussendoor niet gekletst 
en je wilt niet dat steeds dezelfde kinderen een getal 
noemen. Het is de bedoeling dat kinderen elkaar goed in de 
gaten houden en er zo focus ontstaat.  

- Online zijn er nog veel meer concentratieoefeningen te 
vinden.  

• Heeft iedereen de juiste focus en energie? Liggen alle spullen op 
de goede plek? Zit het publiek in de zaal? Dan is het tijd voor de 
première: de allereerste keer dat een voorstelling wordt 
gespeeld. Wens alle kinderen toi-toi-toi (veel succes!) en wens 
ze veel plezier. Het is niet erg als iets anders gaat dan bij de 
repetities. Het belangrijkste is dat er met plezier gespeeld wordt. 

• Als de voorstelling is afgelopen nemen de acteurs en regisseurs 
het applaus in ontvangst. Dit is een goed moment om kort na te 
bespreken en positieve feedback te geven aan de groep. Ze 
hebben net een eigen voorstelling gespeeld!  

• Ruim samen alles op en zorg dat iedereen de (geleende) spullen 
teruggeeft of mee naar huis neemt. Sluit gezamenlijk af en 
bedankt alle kinderen voor hun inzet.  


