
Iedereen gaat ooit dood.
Dat is nu eenmaal zo.

Maar waar gaan we dan naartoe?
En is het daar wel leuk?

En zijn we echt dood of denken we dat alleen maar?

SPOKEN
LESMAP



Binnenkort ga je naar de voorstelling SPOKEN, een beeldende, woordloze voorstelling waarin 
twee personages in een soort hiernamaals terecht komen. 

 
De voorstelling heet SPOKEN 
● Waar denk jij aan als je deze titel hoort? 
● Bestaan spoken echt? 
● Kan je spoken zien, ruiken, voelen, horen, ….? 
● Heb jij al eens een spook gezien? 
● Maar in het Engels betekent ‘spoken’ iets 

helemaal anders. Weet je wat?  
        (spoken = mondeling)

Er wordt niet gesproken in de voorstelling en toch wordt er een heel verhaal verteld. 
Op welke manieren kan je een verhaal vertellen zonder woorden? VO
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https://vimeo.com/247330515
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Waar ben ik? 
Waar bevonden de twee personages zich? 
Hoe zag die ruimte eruit? 

Welke kleuren vielen je op? 
Wat symboliseerde dat blauwe pluisje?

‘Je ziel’ hoe zou je dat kunnen omschrijven?
Wat zou er gebeuren met je ziel als je sterft? 
Zou je kunnen verder leven in een ander lichaam? 



Fantaseren over het hiernamaals
Waar zou jij na de dood willen belanden? Hoe ziet die plek eruit? Hoe zie jij eruit? Welke 
geluiden hoor je?  Ben je daar alleen? Wie is er nog? Wat eet en drink je er? Hoe zou je daar 
bewegen? Welke activiteiten doe je daar? Welke kleuren kan je onderscheiden? Wat is er 
daar anders dan in je leven van nu? ….

(Als leerlingen het moeilijk vinden om hierover te praten, kunnen ze dit ook in een tekening 
verwerken.)



● Ga in een kring zitten (creëer een ‘veilige’ praatomgeving).

● Elke leerling trekt een vraag (zie volgende pagina)

● Wie het blauwe ‘vertelpluisje’ in handen heeft, is aan het woord en beantwoordt de vraag. 

Er zijn geen ‘foute’ of ‘juiste’ antwoorden.

Filosoferen over bang zijn van het onbekende



Waar zou je willen belanden als je dood bent? 

Welke kleur heeft de dood volgens jou? 

Denk je dat iedereen naar dezelfde plek gaat na de dood? 

Wie zou je heel graag tegenkomen na de dood?

Maakt de dood jou bang? Waarom wel? Waarom niet? 

Hebben we denk je, meer dan één leven?

Vul aan: ‘Ik ben bang voor ….’

Kan bang zijn ook leuk zijn? 

Wat voel je in je lichaam als je bang bent? 

Welke geluiden uit de voorstelling zijn je bijgebleven?

Bij welk moment in de voorstelling heb je moeten lachen? 

Hoe overwin jij je angst? 

Welk moment uit de voorstelling is je het meest bijgebleven? 



In de voorstelling werd niet gepraat. Wat vond je daarvan? 
Hoe communiceerden de acteurs dan? 
Wat is het verschil tussen lichaamstaal en spreektaal? 

Welke gevoelens heb je in de voorstelling gezien? 

Er zijn 6 basisemoties. Ken je ze? 
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Walging

Boos

Verbazing

Bedroefd

BangBlij



Laat je lichaam spreken zonder woorden
● Drie leerlingen trekken een emotiekaartje. Ze 

proberen zich zo goed als mogelijk te verplaatsen in 
die emotie zonder woorden te gebruiken. De andere 
leerlingen raden welke emotie ze herkennen.

Hoe verandert je lichaam,  mimiek als je 
blij bent? (je gaat omhoog)

En wat als je droeving bent? (je gaat 
omlaag)



emotiekaartjes

blij triest Aarzelend Eenzaam

Bang Nieuwsgierig Voorzichtig Opgelucht

Verbaasd Dromerig Verliefd Boos

Afwachtend Woedend Geborgen Verwonderd
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