
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotterdam, december 2019 

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling Lampje van Maas Theater en Dans. 

 

“Nee, een licht ben je niet, Lampje. Als je iets moet onthouden, vergeet je het en als je iets wil vergeten, komt 

het steeds weer terug in je hoofd.” “Ga liggen, wind. Af!”  

Maar de wind is geen hond en verandert in een storm, dus dan gaat alles mis. Lampje, de dochter van een 

vuurtorenwachter, komt in een woest avontuur terecht. 

 

Moniek Merkx maakt een theaterbewerking van Lampje, het succesvolle jeugdboek van Annet Schaap dat 

euforische recensies kreeg en vier boekenprijzen won waaronder de Gouden Griffel. De theaterversie van 

Lampje is een beeldende vertelling met poëtisch uitzicht op zee, woeste drinkmuziek en droevige verlangliedjes 

van Djurre de Haan (AWKWARD i). Van de makers van onder andere Hallo familie, Liefde en Alleen op de 

wereld. 

 

Moniek Merkx over Lampje 

“Lampje is een prachtig boek met veel verrassende wendingen en een rijk, goed geschreven plot. Ik herken 

Schaaps melancholie maar ook haar eigentijdse dilemma’s. Het verlangen naar de zee, een spannend spookhuis 

en een bonte kermisploeg nemen je vanaf het begin mee in een indrukwekkend tijdloos verhaal. Lampje is in 

feite een coming-of-age verhaal. In zo’n stormachtige periode zit altijd veel diepte en het is ontroerend om te 

zien hoe Lampje met vallen en opstaan steeds meer zelfvertrouwen krijgt.” 

 

Makers 

Naar het gelijknamige boek van Annet Schaap, uitgegeven door Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 

Bewerking, regie: Moniek Merkx 

Spel: Anne Fé de Boer, Rosa van Leeuwen, Carmen van Mulier, Freek Nieuwdorp, Gianni Noten 

Live muziek: Djurre de Haan (AWKWARD i), David Corel 

Decor: Sanne Danz 

Kostuums: Nicky Nina de Jong 

Licht: Gé Wegman 

 

Voorbereiding 

Voordat u met uw klas de voorstelling bezoek zijn er een aantal dingen die wij u aanraden.  

Allereerst kunt u met uw leerlingen ons online magazine over de voorstelling bezoeken.  

Deze is hier te vinden: www.maastd.nl/magazine/lampje 

Hier is allerlei achtergrond informatie te vinden over de voorstelling en de spelers, quizzen die de leerlingen 

zelf kunnen doen, opdrachten voor in de klas, inspiratie van de makers, een trailer van de voorstelling en nog 

veel meer. 

http://www.maastd.nl/magazine/lampje
http://www.maastd.nl/magazine/lampje


 

Lampje is een droevig maar mooi verhaal. We raden u aan met uw leerlingen van te voren een kort gesprek te 

voeren over verdriet. Vragen die u daar bij kunnen helpen zijn:  

 

- Waar in je lijf voel je verdriet? 

- Verdriet kan groot maar ook heel klein zijn, welke voorbeelden van klein verdriet ken je?  

- Kan verdriet ook mooi zijn? Of grappig?  

- Zijn kinderen even vaak verdrietig als volwassenen?  

- Wat kan je doen om minder verdrietig te zijn?  

 

Je kan van je verdriet een parel maken.  

In ons online magazine kunt u wat opdrachten voor in de klas vinden om het gegeven van je verdriet een parel 

maken in de klas uit te voeren.   

 

Na afloop in de klas 

Wanneer de kinderen terug in de klas zijn is het goed de voorstelling met ze na te bespreken. Hieronder een 

aantal vragen om dit gesprek te voeren. Houdt hierbij in acht dat er in een nagesprek geen goede of foute 

antwoorden zijn. Alles wat ze er (letterlijk) in gezien hebben mag er zijn.  

 

- Welk woord is er na de voorstelling het meest in je hoofd blijven zitten 

- Wat heb je gezien?  Dit kan zowel letterlijk als wat heb je in het verhaal gezien? 

- Welke personages heb je allemaal gezien? Wat zijn ze van elkaar?  

- Heb je bij Lampje momenten van verdriet gezien en hoe ging ze daar mee om?  

- Veranderde er iets in de voorstelling? Was Lampje aan het begin van de voorstelling anders dan aan 

het eind?  

- Als je iemand in het verhaal van Lampje zou mogen zijn, wie zou je dan willen zijn?  

 

De kinderen kunnen in de kennis quiz van Lampje op het online magazine ook ontdekken of ze nu alles van het 

verhaal weten.  

 

Workshop 

Wanneer u meer verdieping bij de voorstelling zoekt, kunt u vooraf of na afloop een workshop bij ons boeken. 

Hoe word je dapper? Hoe lang duurt eenzaamheid? Hoe vertel je een droevig verhaal? In deze stormachtige 

workshop gaan we op een theatraal avontuur vol woorden. Samen met een theaterdocent en een schrijver gaan 

we op zoek naar onze eigen droevige verhalen. We maken van onze tranen parels. In een stoomcursus leer je 

hoe je verhalen schrijft om vervolgens als speler in elkaars verhalen te stappen. 

 

Wanneer: Voor/na de voorstelling in het theater of enkele dagen voor/na de voorstelling in de klas 

Duur: 60 minuten 

Wie: Theaterdocent van Maas 

Capaciteit: 30 leerlingen / bezoekers 

Prijs: €75,00 excl. reiskosten gerekend vanaf de standplaats 

Contact: sara@maastd.nl 

Bij vragen schroom niet ons te mailen of te bellen.  

 

Rest ons u, namens Maas theater en dans, een hele prettige voorstelling te wensen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sara Giampaolo  

Educatiemaker Maas theater en dans 
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