
WEEK 2  STILLEVEN                              THEATER 

 

Opdracht 

Maak 3 tableaus (3 foto’s) van je gezin en verzin een begin, midden en eind van een verhaal met een 

paar dialogen uitgeschreven. 

 

 Beschrijving 

Je bedenkt als eerste een beginbeeld van je verhaal of je maakt gewoon een foto van je familie op 

een willekeurige plek en verzint daar een verhaal omheen. 

Uiteindelijk maak je 3 foto’s (tableaus) van je familieleden en die foto’s zijn het begin van je verhaal, 

het midden en het einde van je verhaal. 

Tijdens het verhaal schrijf je een dialoog (stukje tekst tussen mensen) uit. Gebruik je fantasie, het 

hoeft niet echt gebeurd te zijn. 

 

Beeldmateriaal 

Zie filmpje 

 

Voorbeeld 

Foto 1: je ziet pa achter de laptop en zusje op de grond aan het spelen 

Het leek een normale dag te worden. Mijn vader is aan het werken achter zijn laptop en mijn zusje 

speelt op de grond met haar speelgoed. De zon schijnt fel door de ramen en mijn vader schuift het 

gordijn ervoor zodat hij weer zijn scherm kan zien. Op de achtergrond hoor ik mijn moeder zingen in 

de douche. Alles lijkt rustig en goed te verlopen. Wat we ons niet realiseren is dat het over een half 

uur complete chaos is. 



Foto 2: je ziet pa verschrikt aan de telefoon. Kind ligt op zijn rug. Moeder liggend over het kind, in 

tranen. 

Mijn zusje kreeg geen lucht meer. Waarschijnlijk had ze iets in haar mond gestopt, wat ze wel vaker 

doet. Mijn vader kwam er erg laat achter, omdat hij met zijn werk bezig was. Moeder kwam 

geschrokken de kamer binnen en rende naar mijn zusje toe die op de grond lag te spartelen.  

Moeder: (ongerust) Wat is dit? 

(vader hoort haar niet) 

Moeder: (rent naar zusje toe) Wat gebeurd er?! Jezus!!!! Dit gaat helemaal niet goed! 

Vader: (verward) huh? Wat is er aan de hand? Ojee... 

Moeder: (in paniek) bel snel 112!!!! 

Vader: Ja, tuurlijk (hij pakt snel zijn mobiel) 

Mijn vader belde 112 en ze kwamen er snel aan. Een van de ambulance medewerkers gaf mijn zusje 

een flinke klap op haar rug waardoor het stukje speelgoed uit haar keel schoot. 

Foto 3: Zusje huilend op schoot bij mijn moeder en vader eromheen met zijn armen 

Nadat het speelgoed eruit was, zette mijn zusje het op een krijsen. Mijn moeder pakte haar vast en 

troostte haar. Pa was ook helemaal van slag en sloeg een arm om ze heen. Wat vreemd dat zo’n 

rustige ochtend ineens kan omslaan in een groot drama. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Wij 

moesten nog voorzichtiger zijn dan we al waren, met klein speelgoed. Alles werd na zolder gebracht, 

want we wilden geen herhaling van dit drama. 

 

Nodig 

Mobiel of camera (waar je een foto mee kan maken), papier (of laptop), pen en je fantasie. 

 

Stappenplan 

 Stap 1) maak 3 foto’s van je gezin (spontaan of in scene gezet) 

Stap 2) verzin een verhaal met deze 3 foto’s (een begin, een midden en een eind) 

Stap 3) Schrijf een stukje dialoog (zie voorbeeld) waarin je ook aangeeft HOE de tekst gesproken 

moet worden; ongerust, blij, verdrietig....etc 

Stap 4) Typ alles op de computer, voeg de foto’s eraan toe 

Stap 5) Lever het in, in magister 

Stap 6) heb je vragen, stel ze dan in de CHAT (Rozemarijn) 


