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Voorwoord
Binnenkort gaan de leerlingen van uw groep kijken naar de voorstelling ‘De man met het stenen
hart’ van Drents Jeugdtheater Garage TDI. Voor u ligt het lesmateriaal van de voorstelling.
Deze lesbrief geeft informatie over Garage TDI en informatie over de inhoud van de voorstelling. U vindt in deze lesbrief een aantal praktische opdrachten die u zelf als voorbereiding op de
voorstelling met de leerlingen kunt doen en een aantal opdrachten die u na de voorstelling als
verwerking van de voorstelling kan gebruiken.
Door het lesmateriaal te gebruiken zijn kinderen langer met het thema en de voorstelling bezig
waardoor de voorstelling voor een langere periode bij ze blijft leven. Ze zullen nog meer uit de
thematiek van de voorstelling halen, zichzelf gaan verbinden met personages uit de voorstelling
en het zet hen nog meer aan tot nadenken over de voorstelling.
De opdrachten in dit lesmateriaal plaatsen de voorstelling in een context en geven de leerlingen
inzicht in wie zij zelf zijn en welke plaats zij innemen in de dagelijkse omgeving.

Drents Jeugd Theater Garage TDI
Garage TDI is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van danstheater ZiRR, Theatergroep NiznO
en DJT De Reus. De naam van het gezelschap komt niet uit de lucht vallen. Een garage is een plek
waar gesleuteld wordt. Een werkplaats waar mensen producten maken en als die garage ook een
showroom heeft, is het een fantastische plek om producten tentoon te stellen aan publiek.
De T, in TDI, staat voor theater. De D voor dans, maar waar staat die I eigenlijk voor? Het is een
geintje richting de auto industrie: Turbo Diesel Injectie.
Garage TDI maakt professionele dans- en theatervoorstellingen voor de jeugd. Het gezelschap
maakt voorstellingen voor het onderwijs, festivals, en speelt op locaties en in zalen. De professionele voorstellingen spelen nationaal en internationaal.
Ook is er een opleiding voor jong talent uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel, dat zich
voorbereidt op een HBO theateropleiding. Er zijn vijf jeugdtheaterscholen in Drenthe (onder de
naam Honk N) en een educatietak waar workshops en educatieprojecten dans en theater, soms
in combinatie met multimedia, worden ontwikkeld. De I staat daarom voor het ruime begrip:
Inclusief opleiding en educatie.
Jaarlijks bezorgt Garage TDI ruim 60.000 kinderen en jongeren een TDI-ervaring. Voorstellingen
zoeken het jonge publiek op en spelen daarom vaak op scholen. Voor veel kinderen is een theater of dansvoorstelling van Garage TDI bij hun op school de allereerste aanraking met de magie
van theater.
Garage TDI wil door middel van theater, bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren tot
nieuwsgierige, empathische en ruimdenkende mensen. Het gezelschap heeft een sterk sociale
component. De voorstellingen van Garage TDI gaan over de complexe wereld waarin kinderen
opgroeien. De voorstellingen scheppen hoop, structuur, bieden houvast in conflictsituaties, stralen warmte uit, houden een spiegel voor en maken kinderen nieuwsgierig.
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Werkplaats Havenkwartier
Garage TDI is gehuisvest in een voormalig autobedrijf in Assen. Sinds 2015 is dit onze werkplaats,
waar gecreëerd, gerepeteerd, geleerd en geëxperimenteerd wordt. Het pand is vormgegeven
door Harm Naaijer en heeft de authentieke stijl van een garage. Het beschikt over een eigen
theater, een dansstudio en een multimedialaboratorium. De ‘showroom’ is geschikt voor workshops, symposia, tentoonstellingen of andere evenementen. Er is een bar, drie kantoorruimtes,
kostuumopslag en een decorwerkplaats. De Werkplaats havenkwartier is een prachtige uitvalsbasis om naar één van de honderden speellocaties in Drenthe of de rest van Nederland te gaan.
In en rondom de Werkplaats Havenkwartier organiseert Garage TDI diverse publieksgerichte
activiteiten. Denk hierbij aan voorstellingen, workshops, symposia, masterclasses voor docenten
of bijeenkomsten met het werkveld en locatieprojecten in het industriegebied: Het Havenkwartier.
Een dagje theateractiviteiten in Assen met uw team of leerlingen kan dus volledig op maat verzorgd worden!

De jeugdtheater voorstellingen van Garage TDI
Garage TDI maakt theater en dansvoorstellingen voor de jeugd. Om dit goed te kunnen doen,
is het van belang dat je de doelgroep kent en meebeweegt in hun belevingswereld. Garage TDI
werkt veelal met acteurs met een pedagogische achtergrond, welke een grote affiniteit hebben
met kinderen. Tijdens het maakproces, vindt Garage TDI goed contact met de kinderen zelf en
het onderwijs van essentiële waarde om aansluiting te vinden en te houden bij de doelgroep.
Dit realiseert Garage TDI door gesprekken op scholen, try-outs, onderzoek en activiteiten op
pilotscholen, of door middel van het cultuursalon, waar gesprekken en symposia plaats vinden
met het werkveld.
Theater laat het leven zien in al haar verrukkelijke complexiteit. Het is goed om kinderen en
jonge mensen deze rijkdom aan schakeringen en nuances te tonen en vooral, te laten ervaren.
Dit helpt hen op te groeien tot ruimdenkende en genuanceerde mensen. Garage TDI prikkelt de
verbeelding en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van creatieve jonge mensen. Het aanwakkeren van creativiteit zien wij als een noodzaak in onze maatschappij. Elke oplossing van een
probleem begint bij een idee. Zonder voorbij te willen gaan aan ernst en moraal, vindt Garage
TDI dat jeugdtheater een positieve grondtoon moet hebben en hoop moet uitstralen.
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Over man met het stenen hart
Korte inhoud
Hans woont met zijn moeder en de koe en de geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn
arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit,
de koe en zijn moeder sterven.
Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog maar kan huilen. ‘Had ik maar een hart van
steen’ verzucht Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen aan,
in ruil voor zijn tranen. Gretig gaat Hans op het aanbod in. En floeps! Daar heeft hij een stenen hart. Het voelt wel een beetje koud en zwaar in zijn borst maar hij hoeft in elk geval
niet meer te huilen.
Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone
prinses, wordt beroemd en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt
Hans en laat de prinses in tranen achter. Het kan hem niets schelen, haar tranen laten
hem koud. Hij heeft immers een stenen hart!
Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles toch goed met hem af en wordt bewezen dat
ware liefde in staat is zelfs het hardste hart te breken.
DE MAN MET HET STENEN HART is een verteltheatervoorstelling over empathie, communicatie, emoties en onverschilligheid. Een vertelling met 2D figuren in een miniatuur coulissendecor geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen.

MAN MET HET STENEN HART
Regie:		
		
Spel:				
Vormgeving: 			
Assistent vormgeving:
Lesmateriaal:			

is gemaakt door:
Henk de Reus
Sijmen de Jong
Louise Caspers
Sinne Brink
Roel Tichelaar

Thema uitgelicht
De voorstelling ‘Man met het stenen hart’ gaat over empathie, communicatie, emoties en omgang
met elkaar. In de voorstelling maken leerlingen kennis met Hans die er helemaal gek van wordt
dat hij steeds moet huilen. Hij wenst een stenen hart, maar door dit stenen hart voelt hij helemaal niets meer. Ook geen positieve gevoelens als liefde en geluk. En is het leven dan nog wel zo
leuk?
Verder gaat de voorstelling over de manier waarop Hans met anderen communiceert. Zijn stopwoordje “boeien” zorgt ervoor dat mensen vaak worden gekwetst. Hans heeft in het verhaal niet
door wat zijn uitspraken voor effect hebben.
In deze lesbrief zullen de verschillende thema’s aan bod komen in de vorm van theateropdrachten, gesprekken of knutselopdrachten.
De voorstelling sluit aan op de volgende kerndoelen:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Nederlands
• Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving en Tijd
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vooraf aan de voorstelling
Kringgesprek

Doel: Leerlingen maken kennis met de regels en gedrag bij een theatervoorstelling.

Televisie versus Theater

Kinderen zijn allemaal vertrouwd met televisie kijken. Maar vaak moeten ze nog vertrouwd raken
met het kijken naar een theatervoorstelling. Een voorstelling is ‘live’ en wordt dus gemaakt waar
je bij bent. Het gedrag van het publiek is van invloed op de kwaliteit van de voorstelling in positieve, maar ook in negatieve zin.
Bijvoorbeeld bij praten, of tijdens de voorstelling naar de wc gaan. (Want als er één moet, ……)
Houdt een gesprek met de leerlingen over de grote verschillen tussen televisie en theater. En
vertel de regels die bij een voorstelling horen:
• Je mag wel lachen tijdens de voorstelling, maar niet praten. Dat horen de spelers ook.
• Blijf zitten als je het niet zo goed ziet. Als je staat zien de kinderen achter je niets.

Naar de voorstelling toe

De leerlingen zien een theatervoorstelling van ca. 50 minuten, waarin zij samen met de dansers
mogen meedansen.
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u rekening te
houden met het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
Wacht voor het begin van de voorstelling met uw groep in de buurt van de zaal.
Meldt dat u aanwezig bent bij de acteur. (Is aanwezig in de zaal.)
De leerlingen doen hun jassen (en indien nodig hun schoenen) uit.
Laat de leerlingen zo nodig even plassen.
De leerlingen worden door de acteur de zaal binnengelaten.
Als leerkracht bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Bij storend gedrag
grijpt de leerkracht in, niet de acteur. (lachen mag, praten niet)
• Mobiele telefoons uit! (Ook van begeleidende ouders.)

Let op:

De leerlingen kunnen vóóraf een plas doen. Tijdens de voorstelling is dit niet meer mogelijk!
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Verwerking
De volgende opdrachten kunt u na de voorstelling met de leerlingen in de klas of speellokaal
doen. Door middel van deze opdrachten beleven de leerlingen de voorstelling nog een keer
waardoor het thema en de inhoud van de voorstelling meer betekenis voor ze krijgt.
Het is niet beslist noodzakelijk alle opdrachten uit te voeren. U kunt alle opdrachten doen of u
kiest voor een combinatie uit deze opdrachten. De volgorde van de onderstaande suggesties is
bewust gekozen, vanwege de (didactische) opbouw van de oefeningen.

Opdracht 1

Wat heb je gezien?
Doel:
De leerlingen vertellen wat ze hebben gezien en hoe ze het hebben ervaren.
De leerlingen kunnen momenten uit de voorstelling herkennen en vertellen over die specifieke
scène.

Eigen mening

Direct na de voorstelling houdt u een gesprek met de leerlingen in de klas.
Hoe hebben de leerlingen de voorstelling ervaren? Voer een gesprek met de leerlingen met
behulp van open vragen. Het is van belang dat iedereen zijn eigen mening en gevoel kwijt kan.
Meningen kunnen en mogen heel verschillend zijn.
Enkele voorbeeldvragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat vond je het leukste moment?
Was er ook iets wat je raar vond?
Was er iets wat je niet snapte in de voorstelling? Zo ja, wat?
Was Hans een aardige jongen?
Wanneer wel en wanneer niet?
Waaraan kon je dat zien?
Was er iets in de voorstelling dat jij ook zoals Hans doet?

Opdracht 2

Kan mij dat schelen?
Doel: Leerlingen kunnen onder leiding van de leerkracht een gesprek hebben over onverschilligheid en hun mening geven over dit onderwerp.
Praat aan de hand van de, in een Prezi, gestelde vragen over onverschilligheid. Door op onderstaande link te klikken (of hem te kopiëren in uw browser) komt u bij de Prezi terecht.
http://prezi.com/vshf1lxv-s0a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Om de Prezi op volledige grote te kunnen afspelen klikt u op het vierkantje rechtsonder. Daarna
kunt u de pijltjestoets naar rechts gebruiken om vooruit te gaan in de Prezi. De linker pijltjestoets
gebruikt u om terug te gaan naar de voorgaande vraag.
Wij hebben een bepaalde richting voor het gesprek proberen uit te zetten, maar als het gesprek
een andere verrassende wending neemt is dat alleen maar goed.
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Opdracht 3

Middeleeuws memory
Doel: Leerlingen leren de betekenis van een aantal moeilijke woorden uit de voorstelling.
In de voorstelling worden een aantal woorden gebruikt waar uw leerlingen waarschijnlijk niet
dagelijks mee in aanraking komen. Om achter de betekenis van deze woorden te komen kunt u
het memoryspel gebruiken dat u vindt in bijlage 1.
Print deze bijlage en knip de individuele kaartjes uit. U kunt met de leerlingen de betekenis van
de kaartjes doornemen voordat ze aan het spel beginnen. Een andere mogelijkheid is om leerlingen dit zelf te laten onderzoeken met behulp van google of een woordenboek na afloop van het
spel.
Op de kaartjes staan de volgende begrippen en betekenissen:
Schamel – Armoedig
Zilverling – Zilveren munt
Heraut – Boodschapper
Purgeren – Het spoelen van darmen
Aderlating – Bloed aftappen
Guirlande – Slinger
Kaviaar – Gezouten eitjes van een vis
Hofhouding – Al het personeel van een koning
Onverschilligheid – Om niets geven
Kwinkeleren – Zingen van vogels
Draperen – Iets mooi neerleggen of omhangen
Mandarijn – Chinese edelman
Sjah – Perzische koning

Opdracht 4

Dat is jouw probleem
Doel: Leerlingen kunnen verschillende emoties en gevoelens benoemen en in een scene een
negatief gevoel omzetten in een positief gevoel.
In de voorstelling wil Hans zijn gevoel uitzetten en wenst hij een stenen hart. Maar welke gevoelens zijn er allemaal? Probeer met uw leerlingen zoveel mogelijk verschillende gevoelens te
bedenken en noteer daar een + bij voor een positief gevoel en een – voor een negatief gevoel.
Mogelijke gevoelens en emoties:
Positief: Vriendelijk / Blij / Hartelijk / Optimistisch / Enthousiast / Verrast / Ontroerd / Dankbaar /
Blij / Gelukkig / Geïnteresseerd / Aandachtig / Ontspannen / Tevreden / Energiek / Verliefd
Negatief: Angstig / Wantrouwend / Uitgeput / Onzeker / Gekwetst / Chagrijnig / Boos / Verdrietig
/ Jaloers / Zenuwachtig / Ontevreden / Ongelukkig / Onverschillig / Ongeïnteresseerd / Verveeld /
Afstandelijk
Laat leerlingen hierna in tweetallen een positief en een negatief gevoel kiezen. Leg uit dat ze een
scene (of kort toneelstukje) gaan maken waarin het negatieve gevoel veranderd in het positieve
gevoel. Vertel leerlingen dat ze in de scene goed moeten bedenken wie ze spelen en wat er aan
de hand is. Geef leerlingen als uitgangspunt een locatie mee voor de scene. (Bv. Op school of in
het park)
Na kort repeteren kunt u een aantal scenes aan de rest van de groep laten zien. Vraag het publiek hoe het negatieve gevoel in een positief gevoel veranderde.
Lesmateriaal De man met het stenen hart
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Opdracht 5

Reclame
Doel: Leerlingen kunnen verschillende redenen bedenken om een stenen hart te willen hebben
en dit vorm geven in de vorm van een live reclame.
Tijdens deze opdracht geeft u leerlingen de opdracht om een live reclame te bedenken voor het
nemen van een stenen hart. Ze moeten het publiek dat naar ze gaat kijken enthousiast proberen te maken. Maak groepen van 3 tot 4 leerlingen en geef ze de volgende punten mee waar de
reclame aan moet voldoen:
3 redenen waarom een stenen hart handig is.
3 keer het roepen van “Wauw, te gek!”.
En een voorbeeld van iemand met een stenen hart.
Vraag leerlingen na het spelen van hun reclame of de genoemde redenen voor het nemen van
een stenen hart ze ook echt aanspreekt en waarom wel of juist niet. En vraag het publiek of ze
zijn overgehaald door de gespeelde reclame voor het nemen van een stenen hart.

Opdracht 6

Boeie
Doel: Leerlingen kunnen een korte scene spelen waarin een probleem te zien is. Het publiek kan
de spelers aanwijzingen geven om het probleem in de scene op te lossen.
“Boeie”. Een van Hans’ favoriete woorden in de voorstelling. Soms is het heel lekker om “boeie” te
zeggen, maar voor een ander is het best vervelend. Tijdens deze opdracht ervaren leerlingen wat
er gebeurt als je “boeie” (of een ander onverschillig woord) tegen iemand zegt en hoe ze dat ook
anders kunnen doen.
Laat leerlingen in tweetallen een scene verzinnen waar een duidelijk probleem in voor komt.
De ene speler moet de hulp nodig hebben van de andere speler om dit probleem op te lossen.
Het probleem mag nog niet worden opgelost! De scene eindigt als de speler die om hulp wordt
gevraagd “boeie” zegt tegen de andere speler.
Laat een aantal scenes spelen voor de klas. Vraag na het spelen van de scene aan het publiek hoe
de twee spelers ervoor kunnen zorgen dat het probleem wel wordt opgelost. Vraag naar concrete
tekst of handeling voor de onverschillige speler. Laat na de aanwijzing(en) de spelers de scene
opnieuw spelen met de gegeven aanwijzingen. Wordt het probleem nu wel opgelost?
Vraag leerlingen na afloop van het spelen van de scenes welke scene fijner was om te spelen en
waarom. En evalueer met het publiek na een aantal scenes hoe je ervoor kan zorgen dat je niet
onverschillig reageert op een ander.
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Opdracht 7

Kijkdoos
Doel: Leerlingen kunnen aan de hand van een zelfgemaakte kijkdoos vertellen waarom ze iets
belangrijk vinden.
Na het onderzoeken van het begrip onverschilligheid is het tijd om leerlingen eens te vragen
waar ze juist heel veel om geven.
Het decor van de voorstelling ‘Man met het stenen hart’ lijkt een beetje op een kijkdoos. Geef uw
leerlingen de opdracht om een schoenendoos mee te nemen naar school en een aantal dingen
die zij heel belangrijk vinden.
De meegenomen spullen moeten ze een mooi plaatsje geven in hun zelfgemaakte kijkdoos. De
leerlingen maken een kijkdoos door een rond gaatje te knippen in de zijkant van de schoenendoos en een rechthoek uit het deksel te knippen en het gat dat ontstaat te beplakken met doorzichtig papier. Daarna kunnen er spullen in de doos geplaatst/geplakt worden. Als ze daarna door
het gaatje in de zijkant van de doos kijken is het net of ze naar een 3d-foto kijken.
Vraag leerlingen uit te leggen waarom de spullen belangrijk voor ze zijn en hoe ze zich zouden
voelen als er iets mee zou gebeuren.
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Bijlage 1

Schamel

Armoedig

Zilverling

Zilveren munt

Heraut

Boodschapper

Purgeren

Het spoelen van de
darmen

Aderlating

Bloed aftappen
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Guirlande

Slinger

Kaviaar

Gezouten eitjes van een
vis

Hofhouding

Al het personeel van een
koning

Onverschilligheid

Om niets geven

Kwinkeleren

Het zingen van vogels
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Draperen

Iets mooi neerleggen om
omhangen

Mandarijn

Chinese edelman

Sjah

Perzische koning
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Garage TDI
Industrieweg 8
9413 AA Assen
info@garagetdi.nl
www.garagetdi.nl
INFORMATIE EN BOEKINGEN
STT-produkties
Postbus 20
8120 AA Olst
0570-564681
www.sttprodukties.nl
info@sttprodukties.nl

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:

