
Beste Docent, 


Voor u ligt het online lesmateriaal 
van Theatercollectief De Mooie 
Meisjes bij de voorstelling “De 
Reis Van De Man Die Naar De 
Andere Kant Van De Oceaan 
Wilde Vliegen”. Wellicht 
overvloedig om te zeggen, maar 
deze pandemie maakt dat we 
momenteel niet altijd onze 
voorstelling kunnen komen 
spelen bij u op locatie. Daarom is 
deze les ontwikkeld. Uiteraard is 
dit geen vervanging van de 
voorstelling, niks kan namelijk op 
tegen een live performance (is 
onze weloverwogen mening), 

maar wellicht levert het wel een 
interessante manier om met de 
klas creatief bezig te zijn. 


In deze lesbrief leggen we de les 
zo bondig doch volledig mogelijk 
uit. De lesbrief is niet heilig, u 
mag gerust elementen uit de les 
nemen en die uitvoeren of 
opdrachten enigszins naar uw 
hand zetten (het bijgevoegde 
beeldmateriaal is wel heilig in die 
zin dat dat enkel op scholen en 
in de context van een les 
gebruikt mag worden en niet 
gedeeld mag worden met andere 
partijen). 

Wij hopen op een inspirerende 
en leuke les en mooie creatieve 

producten. Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn over de inhoud 
of vorm van de les, neem dan 
contact met ons op via Het 
Verteltheater. 


Liefs, 


De Mooie Meisjes. 

www.DeMooieMeisjes.nl

www.Verteltheater.nl

De Mooie Meisjes
De reis van de man die naar de andere kant van de 

oceaan wilde vliegen

http://www.DeMooieMeisjes.nl
http://www.HetVerteltheater.nl


De Les

Leerdoelen


Het doel van de les is tweeledig:


Ten eerste stellen we onszelf ten doel de 
leerlingen iets leren over geschiedenis. Zaken die 
daarbij centraal staan zijn: hoe zag de wereld er in 
1927 uit?


Het tweede leerdoel geeft handvatten bij het op 
een creatieve manier vormgeven van een verhaal. 
Hoe kun je een verhaal beeldend, inhoudelijk en 
gestructureerd overbrengen aan een publiek? 


Lesduur


De les duurt 75 minuten. Inclusief filmpjes, uitleg 
en presenteren. 


Benodigdheden


Voor de les is enkel een televisie of digibord nodig 

Structuur van de les

De voorstelling en deze les gaan over piloot 
Charles Lindbergh. Op de volgende pagina 
wordt een samenvatting van zijn verhaal 
beschreven.


De les is opgebouwd rondom een aantal 
filmfragmenten. In de filmfragmenten spelen 
Marliz en Tim (van De Mooie Meisjes) korte 
scènes uit de voorstelling. De scène eindigt 
telkens met een vraag aan de kinderen. Na 
elk filmfragment volgt een opdracht. Deze 
wordt door de docent in de klas uitgelegd en 
uitgevoerd. 

Het kan voor de docent waardevol zijn om de 
filmfragmenten al eens te bekijken voor de 
les.



Het Verhaal van Charles Lindbergh


In de voorstelling “De Reis Van De Man Die Naar De Andere Kant 
Van De Oceaan Wilde Vliegen” volgen we  piloot Charles 
Lindbergh in het jaar 1927 tijdens zijn voorbereidingen voor een 
solo-vlucht over de Atlantische oceaan. Van New York naar 
Parijs.  
 
Charles is gek op vliegen, hij werkt als post piloot in de Verenigde 
Staten en hoort op een dag van een wedstrijd: rijke hoteleigenaar 
Raymond Orteig looft 25.000 dollar uit voor degene die als eerste 
non-stop van New York naar Parijs vliegt. Charles Lindbergh is 
enthousiast en besluit deel te nemen aan deze wedstrijd. 


Charles heeft niet veel geld. Hij kan dus niet zomaar een vliegtuig 
kopen en vertrekken. Hij moet aan geld zien te komen. Allereerst 
besluit hij een oude leidinggevende van hem te vragen om hulp, 
Majoor Lambert, die steunt hem met een flink geldbedrag. Helaas 
is het nog niet genoeg. 


Charles maakt een afspraak met Harry Knight, een zakenman. 
Harry Knight is enthousiast over het idee van Charles en besluit 
hem te helpen door de financiële zaken voor Charles te regelen. 
Het geld is geregeld. 


De volgende stap is het aanschaffen van een vliegtuig. In 1927 is 
de beste vliegtuigbouwer Meneer Bellanca. Hij had net een mooi 
vliegtuigje gemaakt dat geschikt is voor de vlucht van New York 
naar Parijs. Charles maakt een afspraak met Meneer Bellanca en 
schaft het vliegtuig aan. Dan komt Meneer Bellanca plots met 
hele onredelijke voorwaarden. Charles mag niet in het vliegtuigje 
vliegen, dus ziet af van de koop. 


Ondertussen zijn er meerdere piloten die hetzelfde doel hebben 
als Charles Lindbergh. Hij heeft dus veel concurrentie, veel 
tegenstanders. 


Uiteindelijk ontwerpt en maakt Charles Lindbergh, samen met 
Ryan Airlines (een vliegtuigbouwer) een vliegtuig. Hiermee 
vertrekt hij naar New York. In New York is het slecht weer. Charles 
moet wachten, maar zodra het weer opgeklaart is, vertrekt hij 
voor zijn solo-vlucht naar Parijs. 


Charles’ tocht over de oceaan duurt 36 uur. Onderweg valt hij 
een paar keer bijna in slaap, heeft hij waanbeelden van 
vermoeidheid, stort bijna in zee, vliegt door stormen en heeft 
navigatieproblemen, maar uiteindelijk haalt hij Parijs waar hij als 
een held wordt ontvangen. 



Filmfragmenten 
en opdrachten



Filmfragment 1 (4 minuten):


In filmfragment 1 komen twee zaken naar voren: 

1. Het jaar 1927 en de zaken die daarbij horen. 

2. Helden. 


Opdracht (12 minuten):  

Voer met z’n allen een groepsgesprek waarin iedereen verteld wie zijn of haar 
held is en uitlegt waarom diegene hun held is.  


Tips voor de docent:  

Vraag door middels open vragen:

• Waarom is diegene jouw held?  

• Wat doet diegene heel erg goed?  

• Wat doet diegene minder goed?  

• Welke eigenschappen van de held zou jij ook willen hebben? 



Filmfragment 2 (4 minuten): 


In filmfragment 2 komen twee zaken naar voren: 

1. Het doel van de held (in het geval van Charles Lindbergh is het doel om over 
de Atlantische Oceaan naar Parijs te vliegen). 

2. De strategie om het doel te behalen (in het geval van Charles Lindbergh is dat 
door geldschieters te vinden en een vliegtuig kopen). 


Opdracht (12 minuten): 

Ga in groepjes van 4 of 5 leerlingen uiteen. Kies met jouw groepje 1 held. Maak 
over die held drie Tableau vivants (een tableau vivant is een levend schilderij of 
levende foto. Bij deze activiteit beeld je een situatie in stilstaande beelden uit). In 
deze stilstaande beelden toon je in; 


Beeld 1. Het doel van de held. 

Beeld 2. De eerste strategie/stap in het behalen van dat doel. 

Beeld 3. De tweede strategie/stap in het behalen van dat doel. 


Wanneer een groepje drie beelden heeft gemaakt, mag het de beelden in 
volgorde tonen aan de rest van de klas. De klas kan vervolgens, na de getoonde 
beelden, vertellen wat ze hebben gezien. Het groepje kan eventueel 
verduidelijking geven als er vragen zijn. 


Tips voor de docent: 


Geef de kinderen de volgende opdrachten mee: 

• Probeer iedereen van je groepje in het stilstaande beeld te betrekken. Niet 

iedereen hoeft een mens te zijn. Leerlingen kunnen ook dieren of dingen 
spelen. 

• Toon duidelijk hoe iedereen zich voelt door gebruik te maken van je lichaam 
en gezichtsuitdrukking. 

• Toon duidelijk wie in de foto de held is door gebruik te maken van posities 
en compositie.  

• Tijdens het presenteren van de beelden aan de klas: laat elk beeld 10 
seconden staan. Geef de rest van de klas ruimte om tips en complimenten 
te geven.  



Filmfragment 3 (5 minuten):  

In filmfragment 3 komt Charles Lindbergh een aantal tegenwerkende elementen 
tegen. Een verhaal is namelijk juist spannend wanneer het niet zeker is of de held 
zijn doel wel bereikt. 


Opdracht (12 minuten):  

Verzin met je groepje dingen die jouw held tegen kan komen op zijn weg naar zijn 
doel. Dit kunnen mensen zijn die hem tegen willen werken, maar ook dingen of 
gebeurtenissen die hem tegenwerken, zoals: storm, geldgebrek, fysiek letsel, 
etc. 


Kies 3 tegenwerkende factoren en maak van elk van deze tegenwerkende 
factoren een tableau vivant.


Wanneer elk groepje drie tableau vivants heeft gemaakt, mogen de tableau 
vivants aan de rest van de klas getoond worden.


Tips voor de docent:  

• Probeer de groepjes te motiveren om iedereen in het stilstaande beeld te 
betrekken. Niet iedereen hoeft een mens te zijn. Leerlingen kunnen ook 
dieren of dingen spelen. 

• Laat leerlingen gezichtsuitdrukkingen en hun lichaam gebruiken om emoties 
uit te beelden.  

• Laat leerlingen gebruik maken van posities en composities om te tonen wie 
de held is en wie andere personages zijn.  

• Tijdens het presenteren van de beelden aan de klas: laat elk beeld 10 
seconden staan. Geef de rest van de klas vervolgens de ruimte om tips en 
complimenten te geven aan het groepje.  



Filmfragment 4 (6 minuten): 

In Filmfragment 4 zien we het begin van de reis van Charles Lindbergh. Hij 
vertrekt. Vervolgens volgen we een klein stukje van zijn vlucht. Ook zien we hoe 
Marliz en Tim zelf dingen verzinnen bij het verhaal van Charles Lindbergh. 


Opdracht (20 minuten): 


Verzin met je groepje een einde voor jouw held. Maak van dit einde een scène 
waarin iedereen van jouw groepje een rol speel. Denk goed na over de volgende 
vragen: Laat je jouw held zijn of haar doel bereiken? Wie zijn er bij het einde 
aanwezig? Zit er een verteller in jouw scene die informatie kan geven? Verzin je 
het of is het waar gebeurd?  Repeteer de scène kort en speel hem voor de klas. 


Tips voor de docent:  

• Probeer iedereen van een groepje actief deel te laten nemen in de scene.  

• Geef de groepjes die het moeilijk vinden zelf dialogen te verzinnen 
handvatten door een aantal teksten voor hen te verzinnen.  

• Geef de groepjes die het spannend vinden om te spelen houvast door zelf 
de verteller te spelen en hen, ter plekke, het vertelde uit te laten spelen.  

• Laat de groepjes gebruik maken van stem, lichaam en 
gezichtsuitdrukkingen om emoties duidelijk naar voren te laten komen in de 
scene.  



Eventuele vervolgopdracht (30-60 minuten):  

Mocht deze les heel goed gegaan zijn en jullie hebben nog zin om ermee door 
te gaan, je kunt nu een heel toneelstuk maken over jouw held. Je hebt een held 
gekozen, je hebt het doel en de strategie van de held bepaald en je hebt 
tegenwerkende factoren verzonnen.


• Maak van het eerste tableau vivant dat jullie maakten (waarin de held en 
zijn of haar doel getoond worden) een korte scene.  

• Kies een tableau vivant over de strategie van de held uit en maak daarbij 
een korte scene. 

• Kies een tableau vivant over een tegenwerkende factor uit en maak 
daarbij een korte scene.  

• Neem jullie eigen slotscène en plaats die vervolgens achter de twee 
gemaakte scènes. Nu heb je een kort toneelstukje.  

• Als je het toneelstuk langer wil maken, kun je nog meer scènes maken bij 
de tableau vivants die je al had bedacht.  


