
BOOMJONG
lesmap

Beste leerkracht,
Bekijk deze lesmap als een soort menu met 
verschillende opdrachten: 
Kies zelf enkele opdrachten uit die je fijn vindt 
om te doen met de klas.

LEGENDE
doe-opdracht  theorie / denkopdracht 



Je kan een inleidend gesprek doen met jouw klas en vooral polsen 
naar hun kennis van het gegeven theater. 
 Wat hebben ze zelf al gezien?
 Wat heb je allemaal nodig om te spreken van theater?

Uiteindelijk zou je op het bord volgende elementen moeten 
kunnen neerschrijven:

Waar kan je theater gaan bekijken? 
(duiding context)

schouwburg, het gebouw van het cultureel centrum (theaterzaal)

    
De dingen die je werkelijk kan zien als 
je naar theater kijkt 

(deze opdeling kan je maken op het bord, maar misschien hebben ze dit 
eerder al vermeld zonder dat je deze opdeling maakt):
acteurs / decor / tekst / kostuums / licht

De dingen die we kunnen horen in het 
theater

muziek / tekst / geluid

Wie werkt er allemaal mee om dat theater 
te maken?

Volgens alle elementen die je in het theater kan zien en horen is er iemand
verantwoordelijk om daarvoor te zorgen. 

VOOR 
het bezoek aan 

het theater
Voor je het theaterstuk bekijkt, 

kan je met je klas eens alle 
parameters overlopen waaruit een

voorstelling bestaat.



 eerst en vooral kan je je voor een toneelstuk baseren op een tekst.
daarvoor heb je dus iemand nodig die de tekst schrijft = sCHriJVer 
(Hij kan zich daarvoor laten inspireren door een andere schrijver = BeWerking. 
dat gebeurt hier door The Boy in the Oak van Jessica Albarn).

 eens de schrijver de tekst geschreven heeft, is het natuurlijk nog geen 
toneelstuk. Om dat ervan te maken met alle elementen, heb je een MAker nodig. 
Hij of zij maakt de beslissingen (wie, wat, waar, hoe, met welke middelen). 

 de maker die het stuk maakt, kan natuurlijk niet alles alleen aan. Om het 
stuk te spelen heeft hij ook spelers nodig die alle beslissingen van de maker 
omzetten in de realiteit en met hun fantasie een vorm geven aan de tekst van de 
schrijver.

 natuurlijk zou het geen theater zijn mochten er ook geen mensen 
aanwezig zijn die komen kijken en luisteren naar het toneelstuk = pUBliek.

Het kan gebeuren dat eenzelfde persoon alle dingen tegelijk doet. Voor het stuk 
van Boomjong heeft Jelle Marteel drie dingen gedaan:
 - Hij schreef de tekst , dus hij is ...........
 - Hij bedacht hoe deze tekst zou worden gespeeld en hij heeft mee beslist  
 hoe alles er uit zou zien, dus is hij ook ...........
 - Hij speelt en brengt ook zelf deze tekst, dus is hij ook..............

Jelle heeft zijn ideeën besproken met andere mensen opdat alles wat je ziet 
ook goed zou zijn:

 de decorontwerper zorgde in dit geval voor een decor voor Boomjong. 
 Zij maakte een maquette.

 de kostuumontwerper: de spelers worden gekleed door iemand die na 
 denkt over wat best past als kostuum. Hoe je gekleed bent vertelt dikwijls  
 iets over jezelf. 

 de lichttechnieker maakt een lichtplan en bedient de lichten.
 licht zorgt ervoor dat wij als kijker de dingen nog beter zien zoals de  
 regisseur wil dat wij ze zien, met licht kan je stukken decor verbergen of  
 net duidelijker maken. Je kan er ook dag of nacht mee aanduiden. 

 de geluidsman regelt het geluid. 
 naast de stem van de acteurs wordt er dikwijls extra geluid gebruikt om  
 sfeer te creëren binnen een stuk. dat kan het stuk griezeliger, romantischer  
 of spannender maken. soms dient het geluid ook een beetje om het decor  
 nog meer te versterken. Bijvoorbeeld het geluid van de zee kan worden  
 nagebootst.



 Onder geluid valt ook muziek: die kan de sfeer nog meer mee bepalen.  
 in Boomjong hebben ze muziek gebruikt van Benjamin Britten. een   
 schotse componist. dit is iemand die muziek schrijft. 

THEATER = herdefiniëren 
(nieuwe betekenis geven)

 

 kies allemaal een voorwerp uit de klas, uit je lessenaar of pennenzak en  
bedenk wat dit voorwerp ook zou kunnen zijn. 

Je beeldt daarmee uit wat je er anders mee kan doen. (bijvoorbeeld  banaan 
als geweer, balpen als tandenstoker...). iedereen doet dit om beurt en heeft 10 
seconden om zijn voorwerp in een andere betekenis uit te beelden. 
laat de andere raden. 
Hoe beter je speelt, hoe makkelijker ze het kunnen raden. 

Voorbeeld uit Boomjong:
in Boomjong zal je lichtjes zien met stemmetjes: wat betekenen deze lichtjes? Ze 
zijn een personage. 

THEATER = namen voor personages verzinnen

Boomjong, de titel van het stuk is ook de “naam” voor het hoofdpersonage. Het 
gaat namelijk over een jongetje dat in een boom belandt. 

Oefeningetjes die je 
ter voorbereiding kan doen 

met de klas:

naast al deze elementen is het zo dat in het theater veel meer mogelijk is 
en alles een beetje meer overdreven wordt dan in het werkelijke leven. We 
mogen onze 
fantasie hier volledig los laten en al onze verbeelding gebruiken. Wat we 
voorstellen is niet de echte realiteit, maar een illusie. 

in het theater kan eenzelfde ding meerdere betekenissen hebben. een stoel 
kan bijvoorbeeld een tafel worden of een troon of een hutje.



 Verzin namen voor deze personages!

  een meisje met een rood kapje
  een heel heel klein jongetje met een grote neus
  een vrouw met grijs haar en een wrat, die met een bezem vliegt
  een heel grote man met heel stinkende voeten
  een kat die blaft zoals een hond
  een meisje met lang haar, dat altijd moet niezen
  een oude man die met een stok loopt en altijd rilt van de kou

THEATER = personages verzinnen

  
  Hiervoor heb je nodig: een pak modetijdschriften, strips en dergelijke  
  voor jong en oud.

stel jouw eigen personage samen aan de hand van verschillende elementen die je 
vind uit de tijdschriften:
Zoek schoenen/voeten, accessoires (snor, bril, tas, oorbel, tatoeage, kanten kraag...), 
kledij van verschillende pagina’s en stel daarmee jouw personage samen.  
Heeft jouw personage ook een voorwerp bij?
Kijk naar het resultaat en verzin een naam voor jouw personage.
Je vindt op de volgende pagina een voorbeeld!

THEATER = omgevingen creëren met geluid 
en/of met licht

  geluidsopdracht !
Je wil doen alsof het regent in het stuk. Je zou dit kunnen laten merken door een 
bandje af te spelen of door zelf die geluiden na te bootsen. 
Maak allemaal jullie handen vrij en doe dit met de ganse klasgroep samen. 

 de eerste druppels:
 * Tik allemaal met de binnenkant van je wijsvinger op je handpalm
 * eén iemand begint, de anderen vallen één voor één. 
 de regen die echt begint:
 * iedereen begint met twee vingers op zijn handpalmen te tikken. 
 Meer regen, bijna storm
 * iedereen klapt met vier vingers op de handpalm
 * probeer te variëren in geluidsterkte. doe het eens samen stil, doe het eens  
 samen luid.  doe het eens traag en doe het eens snel. spreek af wie van   
 de klas sneller doet en wie trager.
 donderstorm:
 * gebruik kartonnen vellen en plasticmapjes om mee te wapperen 
 voor extra effect! 



*voorbeeld* 
opdracht 'Personages verzinnen’ 



THEATER = effecten creëren met licht

in Boomjong wordt er een zaklamp gebruikt om het gezicht van de boom 
op te lichten.

 Voor deze oefening heb je dus een zaklamp nodig. 
 ga in een kring staan met de volledige groep. 
 
Maak een smoel, gelaatsuitdrukking zonder zaklamp en daarna gaan de lichten 
uit in de klas. We doen nog een rondje en we geven de zaklamp per leerling door, 
in het licht van de zaklamp doe je diezelfde smoel, gelaatsuitdrukking met de zak-
lamp erop. 
 ?   probeer jouw gezicht vanuit verschillende hoeken te belichten. eens  
 van onderaan, vanaf de kin, maar ook eens van op de zijkant.
 ?   laat jouw buur ook eens jouw gezicht belichten, misschien krijgen we  
 nog een ander, gekker effect.



NA 
het bekijken van
de voorstelling
BOOMJOng 

   
  Teken een grote boom met heel veel takken.
dan kan je alles wat je nog weet van het verhaal in verschillende woorden in 
de boom schrijven. 
Wat we het belangrijkste vinden, en wat het meest voorkomt, schrijven we in 
het midden van de boom. 
Wat we minder belangrijk vinden schrijven we in de takken. 
door goed te kijken naar de belangrijke dingen kunnen we in een korte zin 
zeggen waarover het gaat. 

   

  
  We geven jullie verschillende personages. Verdeel de klas in 6  
  groepen en bedenk voor jullie personage een stem!
 wolf
 lief klein meisje
 dikke boom
 vader
 een grote groep feeën
 heks

lees deze tekst op de volgende bladzijde hardop voor met de stem en in-
TOnATie (= manier waarop je iets zegt) van het gekozen personage. 

Verhaal-
opdracht
Wat is het thema van het 
verhaal van Boomjong? 
We kunnen dit vinden door de 
belangrijkste personages op te 
schrijven,
en wat zij van elkaar vinden. 

Personage-
opdracht
Boomjong is gespeeld door mensen maar uitgebeeld 
via poppetjes. de poppetjes stellen de personages 
voor. de verteller doet de stemmetjes van de poppen. 
elk verschillend personage heeft een verschillende 
stem en daarom verandert de speler per poppetje zijn 
stem.



kom
kom dan
kom hier
niet bang zijn
kom
kom maar bij ons
kom maar
kom maar
kom kom kom
niet bang zijn
Ja
kom maar
dat is goed
kom maar hier

past deze tekst even goed bij iedereen? 
Betekent hij bij iedereen hetzelfde?
Waarom klinkt hij sommige personages anders?

Hier kan je als leerkracht de leerlingen duidelijk maken dat intonatie de 
inhoud van een tekst kan beïnvloeden. Als het door de wolf of door de heks 
gezegd wordt, dan zal het wellicht kwaad en niet positief klinken, omdat 
ze veel sluwer zijn. Deze personages hebben in verhalen immers altijd een 
beetje de rol van de slechte. 

Het was een tijd van...
Bergen zonder tunnels
Zeëen zonder olie
Woestijnen zonder Mcdonalds
landen zonder geld
Wegen zonder asfalt
Bloemen zonder boeketten
Water zonder bruis
Bomen zonder gezaag
en sprekende dieren

    Het verhaal vindt plaats in een heel andere  
    wereld dan deze die wij kennen:
    kunnen jullie ook zo’n wereld verzinnen?

Tekst-
opdracht



  Jullie krijgen per groepje een zin: vul aan, zodat het een 
  abnormale, grappige zin wordt.

Het was een tijd van:
Auto’s zonder ......
lantaarns zonder.....
radio’s zonder .....
straten zonder....
Huizen zonder...
Bruggen zonder.....
Vuilbakken zonder.....

  Gesprek 
  of discussie

soms kunnen we over tijden praten die beter zouden zijn.
Wat denk je dat een betere wereld maakt?
kan je volgende zinnetjes aanvullen, waardoor er dingen op de wereld beter 
zouden zijn?
Waarom is het dan beter? Je kan hierrond een gesprekje hebben met de 
kinderen. 

Wereld zonder....
Mensen zonder....
kinderen zonder...
Vakantie zonder...
Ziekenhuizen zonder....
Fabrieken zonder...
straten zonder...
Huizen zonder....
....

 
’Mise en scène’ opdracht
Het decor van een voorstelling is de wereld waarin 
de personages worden voorgesteld.
Hier zijn de personages poppetjes. Het decor is daarom 
ook heel erg klein.
We noemen dit een maquette. een maquette is de mini-
versie van een echt stukje uit de wereld.



Om een maquette te maken moet je eerst een grondplan hebben, 
dit is hoe de wereld er van bovenuit uitziet.  
We kunnen dit tegenwoordig makkelijk zien op internet. 

 
 kunnen jullie op een gewoon blad een grondplan tekenen van jullie 
huis? is er iets aan jullie huis of tuin dat jullie graag anders zouden willen heb-
ben? een grote boom in de tuin bijvoorbeeld, of een grote schommel?  
dat mag je er in een ander kleur bijtekenen. 

Wat heb je nodig?
een schoendoos
Takken, bladeren, mossen uit de tuin.
schaar, stevig kleurpapier, potloden, lijm
Verf in basiskleuren
pluimpjes, tijdschriften, zilverpapier, crepepapier, ...

  
  aan de slag!

Maak een gat in de doos dat zal dienen als kijkgat.
  Bekleed de buitenkant van de doos met de bladeren, de takken  
  en de mossen. 
Bedenk nu hoe de wereld binnenin de eik eruit kan zien: 
wie leeft er in de boom, hoeveel personages, wat staat er in de eik, is het er 
gezellig, of is het er donker en griezelig?
  neem hard karton voor de personages en knip vormen uit – als  
  deze personages iets te zeggen hebben tegen elkaar 
  dan kan je ook op wit papier een tekstballon tekenen en 
  uitknippen. daarin schrijf je dan jouw tekst.
kies een kleur die de sfeer binnenin de boom bepaalt: is het er donker, of is het 
er gezellig... welke kleuren passen daarbij?
 denk hierbij voor inspiratie aan de tekst van Boomjong:
 Mooi, lelijk, warm of koud? 
 Bvb: ‘sorry voor de stank! Oude bomen he…’

Knutsel-
opdracht: 
de BOOM uit Boomjong
We maken de binnenkant van de oude eik.



Welke objecten zijn er in de boom aanwezig?
knip deze uit in een ander kleur dan de achtergrond 
of kies een foto van een object uit een tijdschrift.
   Maak je doos af door er extra decoratie-elementen 
   bij te kleven.
kleef jouw personages met hun tekstballon in de doos.
   Maak de doos dicht. 
Bekijk of er genoeg licht is als je door het kijkgat kijkt. 
Misschien moet je er nog een gaatje bijmaken. 



Jelle Marteel (°1984) studeerde theater aan het Conservatorium van gent. Hij maakte er zijn eerste 
stuk “Angelo”, waarmee hij ook in Brugge mocht optreden. sinds hij afstudeerde is hij als profes-
sioneel maker en speler en schrijver beginnen werken. 
 
Hiij werkte dankzij een theater Victoria aan gent aan een eerste professionele productie ‘Creac-
tion’, een locatieproject begeleid door Ben Benaouisse. Jelle speelde zijn eigen bewerking van het 
bekende boekje ‘de kleine prins’ en verder schreef en speelde hij Viskop, een tekst gebaseerd op 
de vissersportretten van Stephan Vanfleteren. Dit kwam naar theater aan zee en hij heeft een prijs 
gewonnen voor de tekst. Als winnaar van een ander project dat  ‘d-buut’ heet maakte Jelle bij 
kindertheater “4Hoog” Wanikan, een woordeloze fantasie voorstelling voor kleuters.
Als acteur speelde hij mee in betty & morris (JAn). 
 
Binnen zijn eigen organisatie werkte hij mee aan seHnsUCHT en maakt hij plAYgrOUnd lOVe. 
samen met philippe Annaert, de andere acteur uit Boomjong, werkt hij samen aan pArAdis .

Jelle Marteel (°1984) studeerde theater aan het Conservatorium van gent. Hij maakte er 
zijn eerste stuk AngelO, waarmee hij ook in Brugge mocht optreden. sinds hij af-
studeerde is hij als 
professioneel maker en speler en schrijver beginnen werken. 
 
Hiij werkte dankzij een theater Victoria aan gent aan een eerste professionele 
productie CreACTiOn, een locatieproject begeleid door Ben Benaouisse. Jelle 
speelde zijn eigen bewerking van het bekende boekje de kleine prins en ver-
der schreef en speelde hij ViskOp, een tekst gebaseerd op de vissersportretten 
van Stephan Vanfleteren. Dit kwam naar theater aan zee en hij heeft een prijs 
gewonnen voor de tekst. Als winnaar van een ander project dat  d-BUUT 
heet maakte Jelle bij kindertheater 4Hoog WAnikAn, een woordeloze fan-
tasievoorstelling voor kleuters.
Als acteur speelde hij mee in BeTTY & MOrris (JAn). 
 
Binnen zijn eigen organisatie werkte hij mee aan seHnsUCHT en 
maakt hij plAYgrOUnd lOVe. samen met philippe Annaert, de 
andere acteur uit Boomjong, werkt hij samen aan pArAdis .

Over de maker



Boomjong (6+)
is een intieme, poëtische kindervoorstelling van Jelle Marteel (Viskop, Wanikan) 
voor een jong publiek vanaf 6 jaar. de voorstelling verdiept zich in de verhouding 
tussen Mens en natuur en hoe deze in en uit evenwicht geraakt. 

Tekst: Jelle Marteel
Van/met: philippe Annaert, Jelle Marteel
Scenografie: Katleen Vinck
Coaching: peter seynaeve
Techniek: Tim Boone
productieleiding: eva lesage
Muziek: Benjamin Britten (sea interludes uit peter grimes)

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende 
Duur van de voorstelling: 50 minuten

info & tickets: www.jellemarteel.be

BOOMJONG speelt
13 oktober 2012  Club Terminus, Oostende, 15u & 17u (première)
14, 21, 28 oktober 2012 Club Terminus, Oostende, 15u (familievoorstelling)
17, 19 oktober 2012  Club Terminus, Oostende, 10u & 14u (scholen)
24, 25, 26 oktober 2012 Club Terminus, Oostende, 10u & 14u (scholen)
30 oktober 2012                     de Werf, Brugge, 15u (Jonge snaken Festival –  
    OXO workshop)
10 januari 2013                       rataplan, Antwerpen, 10u30 & 14u (scholen)
11 januari 2013                       rataplan, Antwerpen, 10u30 & 14u (scholen)
11 januari 2013                       rataplan, Antwerpen, 20u (familievoorstelling)
15 januari 2013                      CC nova, Wetteren (presentatiedag Bis-produkties)
20 maart 2013              de Centrale, gent, 14u30 & 15u45


