
 

 



Lesbrief ‘Nachtlampje’ 
een beeldende voorstelling door Theatra 
─ 

Beste docent, 

 

Binnenkort bezoek je met je klas onze voorstelling ‘Nachtlampje’. Een beeldende 
voorstelling over herinneringen. 

Deze lesbrief helpt je de voorstelling met je leerlingen voor te bereiden en na te 
bespreken. De ervaring leert dat de leerlingen hierdoor op een andere manier leren 
kijken naar kunst en de wereld om hen heen. 

Het lesmateriaal hebben wij ontwikkeld in samenwerking met DramaOnline, de 
dramamethode voor het gehele basisonderwijs. DramaOnline ondersteunt leerkrachten 
in het gemakkelijk maken en geven van een dramales. Neem vooral eens een kijkje op 
www.dramaonline.nl 

Veel plezier met de voorstelling en de lesbrief. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 
altijd contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eva Mesman 

Theatra 

eva@theatra.nl  

   

http://www.dramaonline.nl/


Waar gaan de leerlingen naar toe? 
Over ‘Nachtlampje’ 
 
Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf gaan branden? 
Zeker niet! Daar wordt heel hard aan gewerkt. Door de sterrenwaker. Midden tussen de 
Poolster en de Grote Beer heeft zij haar werkplaats. Zij bewaakt de sterren. Poetst ze tot 
ze glanzend glimmen. Geeft nieuwe sterren een warm welkom en bezorgt ze een mooi 
plekje aan de donkere hemel. Niemand wordt vergeten. 
 
Niemand? Zie je dat lege plekje in de sterrenlucht? Daar past precies nog een ster. Een 
hele mooie. Maar dat probeert de sterrenwaker te vergeten... 
 
‘Nachtlampje’ gaat over vast willen houden en loslaten. Een fonkelende, fysieke en 
vrijwel woordloze voorstelling over het levend houden van herinneringen. 

 

Over de lesbrief 

In de lesbrief gaan de leerlingen aan de slag met het thema herinneringen. Wat is een 
herinnering? Hoe ziet een herinnering er uit? Op welke manieren kun je een herinnering 
bij je houden? 

 

Over Theatra 

Theatra, een theatergroep uit Hoofddorp (NL), maakt theater met en voor kinderen. De 
voorstellingen zijn eigenzinnig, humoristisch, spannend voor jong en oud en hebben 
altijd een educatieve achtergrond. Naast ‘Nachtlampje’ speelt Theatra op dit moment 
ook de voorstellingen ‘Smakelijke Sprookjes’ en ‘Buiten de lijntjes’. 
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Opdrachten voor de voorstelling 20 min. 

Onderstaande opdrachten zijn bedoeld om het theaterbezoek voor te bereiden. Voor 
alle doelgroepen kun je dezelfde opdrachten gebruiken. 

Opdracht 1: Wat zie je?  
Bekijk samen met de leerlingen de poster van de voorstelling 
(https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje). 

Bespreek met elkaar de volgende punten: 

● Wie zie je op de poster? 
● Wat doet het meisje? Wat doet de hond? 
● Waar speelt het verhaal zich af? Waarom denk je dat? 
● In de sterrenlucht hangt ook een speciale ster. Wat is dat voor een ster? 
● Waar gaat de voorstelling over, denk je? 

Opdracht 2: Voorbereiding 
Voor sommige leerlingen zal het de eerste keer zijn dat zij een voorstelling bezoeken. 
Bereid het theaterbezoek daarom goed voor. Tips hiervoor kun je vinden op 
https://dramaonline.nl/theaterbezoek-met-je-klas/ 

Op die manier weten de leerlingen wat er van hen verwacht wordt en maken we het 
samen tot een succesvolle belevenis. 

De voorstelling ‘Nachtlampje’ speelt in een intiem pop-up theatertje. Het publiek neemt 
plaats op kussens, bankjes en krukken in een grote, zwarte tent. Zeker bij jonge 
leerlingen kan het verstandig zijn dit van tevoren te bespreken. Er is voldoende licht, 
maar het kan zeker een spannende ervaring zijn om in een onbekend theatertje te gaan 
zitten. 

Ook is het verstandig de leerlingen voor aanvang van de voorstelling naar het toilet te 
laten gaan. Het theatertje in- en uitlopen werkt storend voor zowel publiek als speler. 

 

We wensen jullie veel plezier met de voorstelling! 

   

https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje
https://dramaonline.nl/theaterbezoek-met-je-klas/


Opdrachten na de voorstelling 60 min. 

Geef de leerlingen de ruimte om na terugkomst in de klas hun reacties op de 
voorstelling te verwoorden. In de voorstelling is veel te zien en te horen en ieder zal dat 
op een andere manier hebben beleefd. Het is prettig bij de volgende opdrachten vanuit 
de kring te werken. 

Opdracht 1: Wat zie je? (vervolg) 
Bekijk samen met de leerlingen nogmaals de poster van de voorstelling 
(https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje).  

Bespreek met elkaar de volgende punten. Hierbij zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het gaat erom dat de leerlingen met elkaar van gedachten wisselen. 

● Wat zie je terug van de voorstelling in de poster? 
● In de voorbereiding heb je nagedacht over waar de voorstelling over zou kunnen 

gaan. Wat was hetzelfde? Wat was anders? 
● Waren de sterren op de poster ook in de voorstelling te zien? 
● Wat haalde het meisje uit de dozen? Wat deed ze daarmee? 
● Van wie waren de dozen? 
● Wie belde telkens? 
● Wat wilde het meisje in de voorstelling? 
● En wat wilde hondje Filo? 
● Welk gevoel had je aan het begin van de voorstelling? En welke gevoel aan het 

eind? 

Opdracht 2: Uit de doos (drama) 
 

Voor deze opdracht heb je een lege kartonnen doos nodig. 

In de voorstelling krijgt het meisje (de sterrenwaker) dozen binnen met herinneringen aan 
mensen. Een jurk van een deftige dame, een gieter van een tuinman, een tennisracket van een 
tennisser. Ook de muziek die klonk, paste bij de betreffende mensen. 

Bespreek met elkaar de volgende punten: 

● Wat zijn herinneringen? 
● Welke herinneringen zag je in de voorstelling? (persoonlijke spullen, foto’s, muziek, 

ster) 
● Wat deed het meisje om de herinnering bij zich te houden? 

Laat op het digibord foto’s zien van de verschillende personages uit de voorstelling. 
(https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje) 

https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje
https://www.theatra.nl/lesbriefnachtlampje


 

Eerst de vier mensen.  

1. Mevrouw Estelle 
2. Rob de Roos 
3. Eduard 
4. Igor Chevchenko 

Begin bij de eerste foto van mevrouw Estelle en zet de lege kartonnen doos in het 
midden van de kring op de grond. Bespreek met de leerlingen wat er in de doos van 
mevrouw Estelle zat. Een leerling kan uitbeelden dat hij of zij dat denkbeeldige 
voorwerp uit de doos haalt en gebruikt. Laat een aantal leerlingen een denkbeeldig 
voorwerp uit de doos pakken en als mevrouw Estelle rondlopen. In de middenbouw 
kunnen leerlingen zelf wellicht extra voorwerpen bedenken die bij het personage 
passen, zoals een deftige bril, een piano of een boek. 

Herhaal dit met de andere drie foto’s en personages. 

Vervolgens de foto van het hondje Filo. 

       5. Filo 

Ook bij hondje Filo halen de leerlingen bijpassende denkbeeldige spullen uit de doos en 
gebruiken deze. 

Opdracht 3: Afscheid (filosofie) 
 

Belangrijke thema’s in de voorstelling, naast herinneringen, zijn afscheid en de dood. 
Leerlingen in de onderbouw zullen waarschijnlijk niet door hebben dat de spullen in de 
dozen van overleden mensen zijn en dat hun licht door het werk van de sterrenwaker 
als een ster aan de hemel verschijnt. Leerlingen in de middenbouw zullen de thema’s 
afscheid en dood misschien wel in de voorstelling zien. Het is niet noodzakelijk hier 
dieper op in te gaan, maar het kan zeker waardevolle gesprekken opleveren. Kinderen 
kunnen verrassend open en ruimdenkend over deze thematiek filosoferen. 

Wanneer de leerlingen geen connectie tussen de voorstelling en het thema de dood 
hebben gemaakt, kun je hen vragen of ze het verhaal kennen dat wanneer iemand 
overlijdt hij of zij als een ster aan de hemel verschijnt. 

● Wie kent dat verhaal? 
● Wie heeft je dat verhaal verteld? 
● Is er weleens iemand die je kent overleden? Misschien een huisdier of een 

familielid? 
● Denk je dat hij of zij een ster aan de hemel geworden is? 
● Zo nee, wat is er dan met hem of haar gebeurd? 
● Zo ja, wat voor een gevoel krijg je als je naar die ster aan de hemel kijkt? 



Opdracht 4: Sterren (beeldend) 
 

Voor deze opdracht heb je A4 papier en potloden of krijtjes nodig. 

 

Voor de sterrenwaker was er één ster in de hemel heel speciaal, namelijk de ster van hondje 
Filo. 

Laat elke leerling een sterrenhemel tekenen, waarbij er één ster uitspringt. Stimuleer de 
leerlingen om die ene ster ook echt speciaal te maken, passend bij hen. De ster hoeft 
niet te gaan over een overleden iemand, maar dat mag natuurlijk wel. De speciale ster 
kan ook in de vorm van een voetbal, ijsje of olifant getekend worden, omdat dit bij de 
leerling past. 

Bespreek hierna de tekeningen. Welke ster valt op? Waarom is deze ster speciaal voor 
jou? 

Geef alle tekeningen een mooi plekje in het lokaal. 


