
1 
 

   

WONDERLAND 



2 
 

  

JEUGDTHEATER HOFPLEIN 

Jeugdtheater Hofplein maakt theater voor en door 
kinderen en jongeren. Het is een warm huis waar 
iedereen welkom is. Waar elk kind de kans krijgt 
om in een professioneel kader van podiumkunst te 
proeven en daardoor zichzelf en de wereld om zich 
heen te ontdekken. En dat doen we al sinds 1985! In 
ons eigen theater, in de vrije tijd en in het 
onderwijs. 

Met een berg geweldige voorstellingen, 
theaterprojecten, festivals en educatieprogramma’s. 

De voorstellingen van Jeugdtheater Hofplein 
worden gemaakt door professionele theatermakers, 
in een professionele setting, met kinderen en 
jongeren in de hoofdrol voor een jong publiek. 
Hierdoor is de afstand tussen de spelers en 
bezoekers gevoelsmatig klein. Het jonge publiek kan 
zich herkennen in de spelers en hun 
belevingswereld en dat werkt verrijkend en geeft 
een bredere blik op de wereld.  

We willen graag dat kinderen en jongeren niet 
alleen kijken naar onze voorstellingen en zich 
verwonderen, maar ook beleven en doen. Omdat we 
geloven dat theater inspireert om te leven vanuit je 
hart en daarmee bijdraagt aan een betere wereld 

 

 
Nieuwsgierig geworden?  
Bekijk de Jeugdtheater Hofpleinfilm 

 

‘Een theaterbezoek aan Jeugdtheater 
Hofplein is niet alleen een leuk cultureel 
uitstapje met je klas of school, maar 
bovenal een betekenisvolle ervaring.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=qL23enr88gA
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TOELICHTING OP DE 
VOORSTELLING  
Stap met Alex binnen in een magische wereld. 
De voorstelling ‘Wonderland’ is een spel met 
de realiteit. Een ode aan het ongewone. 

In de voorstelling raakt Alex verstrikt in een 
wonderlijk web van absurde situaties. Men 
zegt altijd dat in dromen alles wat je kunt 
bedenken mogelijk is. Maar wat nou als Alex 
in eigen droom verstrikt raakt? Komt ze er 
dan ooit nog uit? 

Wonderland is een voorstelling voor iedereen, 
jong en oud, die zich over de magie van het 
leven durft te blijven verbazen.  

 
 
 

TOELICHTING LESBRIEF 
 
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat uw 
leerlingen meer uit de voorstelling kunnen 
halen. Onze ervaring is dat de verbindende 
werking van het samen creëren en filosoferen 
over het thema van de voorstelling 
verdiepend werkt en het plezier dat de 
leerlingen aan de voorstelling beleven 
vergroot. Wanneer u niet genoeg tijd heeft om 
het hele pakket opdrachten uit te voeren kunt 
u zelf kiezen er één achterwege te laten. 

 
 
 

VOORBEREIDEND FILMPJE 
 

FILMPJE Theaterregels 

Als de groep het niet gewend is om naar het 
theater te gaan, bekijk dan het filmpje 
Theaterregels van de Kunstbalie waar de 
theaterregels worden uitgelegd.  

 

BESTE LEERKRACHT, 
 

Binnenkort gaat u met uw klas naar de 

voorstelling ‘Wonderland’ van 

Jeugdtheater Hofplein.  

Om het voorstellingsbezoek met uw 

leerlingen voor te bereiden kunt u 

gebruik maken van deze lesbrief. Deze 

brief bestaat uit: 

Toelichting op de voorstelling 

1. Toelichting lesbrief 

2. Voorbereidend filmpje 

3. Opdrachten voor in de klas 

4. Theaterworkshop 

5. Informatie over de afdeling 

educatie 

6. Bijlage  

Veel plezier bij de voorbereiding en tot 

ziens bij Jeugdtheater Hofplein! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=of0T3A0n--8
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OPDRACHTEN VOOR IN DE KLAS  
 

• OPDRACHT 1: HET WONDERLIJKE RECEPT 
Print de bijlage voor elke leerling uit en deel uit met potlood of pen. 
 

U vertelt: 

‘We gaan binnenkort naar de voorstelling Wonderland. In Wonderland leren we 
Alex kennen. Alex is een gewoon meisje, een meisje dat bij ons in de klas zou 
kunnen zitten. Alleen Alex kan iets bijzonders; op een dag schiet ze zichzelf 
plotseling Wonderland in. In Wonderland kan alles en is niks vanzelfsprekend. Ze 
maakt er de wildste avonturen mee en leert zichzelf en de wereld op een nieuwe 
manier kennen. Wat zij beleeft zullen we zien in de voorstelling.  

Vandaag gaan we iets bijzonders doen: we gaan proberen om zelf in ons eigen 
wonderland te komen. En dat gaan we doen met ons eigen recept. 

 Maar het is niet een recept om iets lekkers te maken om op te eten; het is een 
opzet om een recept te maken zodat jullie allemaal in je eigen Wonderland terecht 
kunnen komen.  

Om naar Wonderland te gaan moet je je fantasie gebruiken. Bedenk wel dat jouw 
Wonderland er waarschijnlijk heel anders uitziet dan het Wonderland van je 
buurman of buurvrouw, want we zijn allemaal verschillend. Jullie mogen dus 
allemaal je eigen recept samenstellen.’ 

 

Het invulrecept kunt u vinden in de bijlage.  

 
Tot slot, aan u als docent: 
Voeg alle recepten samen in een map, nu hebben jullie je eigen kookboek met 
recepten voor de meest magische werelden. Een wonderlijke verzameling aan 
ingrediënten die ervoor zorgen dat jullie ook eens in elkaars Wonderland kunnen 
verdwijnen. 
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• OPDRACHT 2: WANDELEN IN JE EIGEN HOOFD 

 
Maak het in de klas zo donker mogelijk. Als het kan doe een kaarsje aan of 
bijvoorbeeld wierook. Probeer in ieder geval de sfeer anders te maken dan op een 
normale schooldag.  
 
U vertelt:  
‘We gaan een geleide fantasie doen. Dat betekent dat ik vertel en jullie je dat zo 
goed mogelijk proberen voor te stellen. Ik heb het donker gemaakt en een kaars aan 
gedaan. Het donker helpt om de oefening voor jezelf te doen, net zoals bijvoorbeeld 
vlak voor je in slaap valt. Je mag je ogen dicht doen. Overleg niet met je buurman of 
buurman, doe alles in je eigen hoofd. We gaan beginnen.’  
 
 ‘Stel je voor dat het is gelukt. Je recept werkte en je bent in Wonderland, waar alles 
kan. Je loopt daar wat rond. Dan zie je een kleuter zitten, een eindje verder op. Hij 
of zij zit misschien op een schommel, of in een zandbak. Je loopt naar de kleuter 
toe en kijkt eens goed. Dat gezichtje komt je wel heel, heel bekend voor. Dan noem 
je je eigen naam en direct kijkt de kleuter je aan: je bent het zelf, maar dan jaren 
geleden. Nu weet je meer dan toen. Bijvoorbeeld wat je nog gaat meemaken. Je 
moet snel door, maar hebt nog net tijd om de kleuter een paar tips in het oor te 
fluisteren. Dit is je enige kans. Welke tips zou je geven? 
 
We lopen verder. Verder door Wonderland, waar alles kan, en waar de tijd er niet 
toe doet. 
In de verte op een bankje zit een gebogen persoon, een met grijs haar en een 
wandelstok. Het gezicht heeft zo veel rimpels dat het wel het gezicht van een 
schildpad lijkt. Je kijkt lang en goed en ziet dan dat die oude man of vrouw precies 
dezelfde oogkleur heeft als jij. Misschien kan je al raden wie je voor je hebt: je bent 
het zelf, maar dan over 80 jaar. 
 
Deze persoon heeft je vast van alles te vertellen want hij of zij heeft jouw leven al 
geleefd. Misschien ben je wel moeder of vader, schrijver of slager of burgemeester 
van Rotterdam geworden.  
 
Wat zou je willen vragen?  
 
Heeft je oude zelf een tip voor wie je nu bent? Voor de dingen die je nu meemaakt 
in je leven? En wat zou die persoon, denk je, antwoorden als je om een tip vraagt? 
 
Je moet weer verder, want school gaat ook gewoon door. Je mag nog even zwaaien 
naar je bejaarde zelf, misschien geef je zelfs wel een knuffel. Ik doe het licht zo 
weer aan, dan kunnen we elkaar vertellen hoe het was om onszelf te ontmoeten in 
Wonderland.’  
 
Vraag de leerlingen hoe dit was om te doen en of ze iets willen vertellen over wat 
ze hebben meegemaakt. Wanneer veel leerlingen iets willen vertellen kan je ze hun 
ervaring kort in tweetallen laten bespreken en vervolgens klassikaal verder gaan. 
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• OPDRACHT 3: FILOSOFISCH GESPREK OVER FANTASIE 

Duur: 30 minuten 
 
Voor dit gesprek is het belangrijk dat u niet laat merken wat uw eigen mening of 
gedachte over dit onderwerp is. Stel u neutraal op en zorg dat u nieuwsgierig blijft 
naar wat de kinderen vertellen. 
 
In Wonderland stapt Alex haar eigen fantasiewereld in waar ze de wildste 
avonturen beleeft. 
 
Hebben kinderen, wanneer ze iets saais of stoms meemaken, iets aan fantasie? 
Of Is het belangrijker om dingen te zien zoals ze zijn, en niet te fantaseren?’ 
 
 
1. Laat uw leerlingen kort in tweetallen praten over deze vragen en laat daarna 

een aantal leerlingen iets zeggen over de eerder gestelde vragen.  
 
2. Schrijf op het bord de onderstaande stelling en vragen: 
 

Stelling:  Als je ergens in gelooft wordt het echt. 
Sub vragen:  Hoe weet je dat iets waar is? Is voor ons allemaal hetzelfde 
waar? 

 
Vraag wie het eens is met de stelling en wie het oneens is. Laat de leerlingen 
hun handopsteken om een beeld te krijgen van hoe de klas tegenover de 
stelling staat. 

 
3. Vraag de leerlingen hun keuze het eens of oneens te zijn met de stelling toe 

te lichten. Vraag door, vat kort samen en check bij de leerling of je 
samenvatting klopt.  

 
Schrijf dan een steekwoord op het bord onder de stelling. Je maakt zo 
duidelijk dat je hebt gehoord wat er is gezegd. Wanneer er iets wordt gezegd 
wat erg lijkt op een al eerdergenoemde opmerking benoem je dat en kan je 
turven achter het steekwoord dat al op het bord staat. 

 
Wanneer er naar aanleiding van een vraag een interessante uitspraak wordt 
gedaan door een leerling kan je die gebruiken om opnieuw een eens/oneens 
ronde te doen met de klas. 

 
4. Als het gesprek kabbelt en er geen nieuwe uitspraken meer gedaan worden 

kan je kort samenvatten wat er is gezegd en overgaan op naar een nieuwe 
vraag of stelling. 
Om het gesprek af te sluiten vat u samen wat er zoal gezegd is, u benoemt 
waar hetzelfde over gedacht werd en welke verschillen er waren in de klas.’  
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THEATERWORKSHOP 
Naast een voorstellingsbezoek kunt u ook een aanvullende theaterworkshop 
afnemen. Tijdens de Wonderland theaterworkshop organiseren uw leerlingen 
(samen met de theatercoach) in anderhalf uur een feestje zoals ze dat nog nooit 
hebben gedaan: alles wat vanzelfsprekend is in het dagelijks leven staat op losse 
schroeven. Er wordt door de kinderen een nieuw wetboek opgesteld, er worden 
nieuwe rituelen verzonnen en bovendien komen de kinderen niet als zichzelf naar 
het feest maar als een zelfbedacht personage. Zo ontstaat er een wonderlijk feestje 
waarin alles mogelijk is.  

Voor anderhalf uur bevinden uw leerlingen zich in een zelfbedachte parallelle 
werkelijkheid. Wat gebeurt er wanneer je de regels in deze nieuwe werkelijkheid 
vergeet? Wie ontpopt zich als boze Koningin en wie als hofdame?  
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AFDELING EDUCATIE 

 

Jeugdtheater Hofplein vindt cultuureducatie essentieel voor 

de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie 

helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen 

heen. Hoe ervaren zij hun eigen leven, met welke blik kijken 

zij naar de wereld en hoe doen anderen dat? Een sterk 

ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en jongeren 

om met een open, respectvolle en verdraagzame houding in 

het leven te staan.  

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproductie 

een passend educatief programma, zoals lesbrieven, voor- of 

nagesprekken en/of workshops. U vindt het aanbod van dit 

seizoen op www.jeugdtheaterhofplein.nl. 

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen in het 

theater als voorstellingen op school. Ook is het mogelijk om 

een kijkje achter de schermen te nemen tijdens een 

‘backstage tour’ in het Hofpleintheater. Naast ons 

voorstellingsaanbod adviseren wij u graag als u 

geïnteresseerd bent in theaterworkshops (spel, zang, dans) 

bij u op school.  

Vindt u het belangrijk om uw leerlingen een doorlopende 

leerlijn theater aan te bieden die aansluit bij de visie van uw 

school? Wij leveren maatwerk en bespreken graag uw 

wensen met u!  

Contact 

010 - 754 00 15 

educatie@jeugdtheaterhofplein.nl  

 

 

http://www.hofpleinrotterdam.nl/educatie
mailto:educatie@jeugdtheaterhofplein.nl
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BIJLAGE  
OPDRACHT 1: De ingrediënten voor het Wonderland recept: 
 
1.  Twee deciliter saai moment; 
Fantaseren gaat soms beter wanneer je je een beetje verveelt, of wanneer je ergens 
liever niet wil zijn. Dan kan het helpen om een beetje te verdwalen in je eigen 
hoofd. Schrijf hier onder een saai moment op. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Een snufje lef; 
Je bent vast wel eens dapper geweest, misschien toen je naar de tandarts moest, je 
ruzie had met iemand, of je voor het eerst naar zwemles ging. Schrijf een moment 
op waarop je dapper was.  
 
 
 
 
 
 

 
3. Een bakje hofdames; 
Wacht nog even voor je in Wonderland verdwijnt…Alex, het meisje uit de 
voorstelling die jullie binnenkort gaan zien met de klas, krijgt op moeilijke 
momenten raad van drie lieve hofdames. Heb jij mensen in je omgeving die je een 
keer een goede tip heeft gegeven? Misschien een van je ouders, je broer, je zus, een 
vriend of vriendin, een buurvrouw of een oom. Wat was deze tip? Teken hieronder 
degene die je geholpen heeft en schrijf de tip erbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
4. Een dozijn grootste kracht; 
Stel je voor:  je komt iets of iemand tegen waar je bang voor bent. Wat is dan jouw 
grootste kracht? Misschien los je het wel op door hard te zingen, door lief te zijn, of 
juist door heel hard te schreeuwen. Misschien heb je wel een fantasiewapen? Teken 
je grootste kracht hier onder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Een vleugje lichte gedachte: 
Heb je wel eens een vervelende of nare gedachte gehad waar je niet uit kwam? Iets 
wat steeds weer terugkwam waardoor je misschien niet kon slapen? Wat deze 
donkere gedachte was mag je voor jezelf houden. De vraag is: welke gedachte hielp 
je de donkere gedachte weer los te laten? Doe je ogen dicht en denk de lichte 
gedachte, want van licht in je hoofd kan je nooit genoeg hebben.  
 
 
 
 
 
 

 
6. Val-en-vlieg-poeder naar smaak; 
Heb je wel eens gedroomd dat je viel of dat je vloog? Of misschien allebei? Wanneer 
je nog nooit zo’n droom hebt gehad heb je een extra uitdaging: je kan dan alles 
verzinnen. Waar zou jij wel eens willen vliegen? Boven de zee, boven de stad, of 
misschien wel boven je school? Naar wie zou je zwaaien? Zou je ook iets naar 
beneden gooien?  
Vraag degene naast je zijn of haar ogen te sluiten en vertel zo spannend mogelijk 
over deze droom. Probeer het zo vertellen dat degene naast je haast zelf deze droom 
krijgt. Vertel wat je ziet wanneer je bent opgestegen, draai vervolgens de rollen om. 
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7. Een kilo fantasie; 
Nu je bent gevallen of gevlogen ben je heel dichtbij Wonderland. Wonderland is te 
vinden IN jou. Jij kan alles verzinnen wat je maar wil én het waar laten zijn, al is 
het maar voor even. Dit is het belangrijkste ingrediënt. Je hoeft hieronder niks te 
schrijven, te tekenen of te zeggen. Kijk naar het witte vlak en fantaseer op dat vlak 
het mooiste wat je kan bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Tijd; 
En nu: mixen, klutsen, husselen, laten reizen, en de oven in. Maak de klok kapot, 
hang hem omgekeerd of bedek hem. Doe je ogen dicht en begeef je in je eigen 
wonderland. 
 
9. Is het gaar? Goed doorbakken? 
Ga niet zomaar weg uit Wonderland. Je mag een souvenir meenemen. Wat is het 
leukste dat je hebt bedacht? Schrijf of teken dat hier onder.  
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