
Het dagboek van Anne Frank is bewerkt tot
monoloog ‘Het Achterhuis’ van een half uur.
In dit wereldberoemde verhaal over
onderduiken tijdens de Tweede
Wereldoorlog, wordt op indringende wijze
het publiek meegenomen in een wereld vol
angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede
en verdriet.

Actrice Sabine: “Met deze voorstelling wil ik
heel graag het verhaal van Anne Frank
doorgeven aan de nieuwe generatie. Het
verhaal spreekt tot de verbeelding en laat
ons intens voelen hoe het leven geweest
moet zijn in het achterhuis. Ik vind het
belangrijk dat we ons altijd blijven
realiseren hoe dankbaar we voor onze
vrijheid mogen zijn. Dat het niet
vanzelfsprekend is wat wij allemaal hebben
en kunnen. En dat we ons bewust moeten
zijn van dit grote voorrecht.”

• Leven in vrijheid
• Tweede wereld oorlog
• Anne Frank
• Waar begint haat?
• Theater: kijken naar een

voorstelling
• Uit te bouwen naar: volgen van

theaterworkshop.
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Na de voorstelling volgt een nagesprek van
een kwartier. Hierin kunnen de leerlingen
hun ervaring uiten en is er mogelijkheid om
vragen te stellen. Er wordt bewust de tijd
genomen om de verworven vrijheden die
wij hebben, te bespreken.

• Afgesloten rustige ruimte.
• Speelvlak 4 x 4 meter
• De voorstelling duurt 30 minuten
met hierna een nagepsrek van 10-15
minuten.
• 1 tot 3 klassen per voorstelling.
Maximaal 90 leerlingen per
voorstelling.
• Geschikt vanaf groep 5 t/m
volwassenen.
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Tijdens deze theater workshop worden
speloefeningen gedaan met betrekking tot
incasseren. De urgentie van leven, maar
ook het stil moeten zijn en opgesloten
moeten zitten. Dit alles wordt begeleid
door ervaren theaterdocenten of door de
actrice van de voorstelling!

WORKSHOPS

NAGESPREK

BEKIJK DE TRAILER VIA DEZE LINK

https://youtu.be/7AFdIl67Z5c


• School draagt zorg voor het
neerzetten van de publieksopstelling
• Opbouwtijd 60 minuten
• Afbouwtijd 30 minuten
• Zorg voor een verduisterde ruimte.
U kunt vuilniszakken afplakken voor
de ramen.
• Er is een stopcontact nodig, een
tafel en ene stoel.

Voorstelling

HET ACHTERHUIS

3

BOEKINGEN

Boekingen en vragen over de voorstelling?
Neem contact op met
Theatermakerij STORM
085-0215118
info@theatermakerijstorm.nl

AFSPRAKEN:

De voorstelling is een rustige
vertelling. Zorg ervoor dat leerlingen
rustig de voorstelling kunnen bekijken.
Dit kunt u bereiken door:
• Jassen, tassen en mobiels niet de
voorstellingsruimte mee in te nemen.
• Drukke leerlingen verspreid te
laten zitten.
• De leerkrachten te mengen tussen
het publiek. Houdt actief orde tijdens
de voorstelling.
• VO scholen: bij het nagesprek wordt
het op prijs gesteld als er ook een
gesprekleider is. Deze helpt met
leerlingen te kalmeren en vragen van
het publiek te beantwoorden.

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHTEN


