
BRONKS – dé surplus 
Om zelf voor en na de voorstelling met de klas aan de slag te gaan. 



Beste leerkrachten,  
 
 
Binnenkort bezoeken jullie met de klas de voorstelling Edward door BRONKS theater voor jong publiek.  
 
Hoewel de voorstelling erg bevattelijk is, kan ze door de kinderen op een heel verschillende manier 
geïnterpreteerd worden ondervonden we tijdens de try outs en de schoolvoorstellingen in Brussel. Om 
de kinderen deze vrijheid van interpretatie te gunnen, beperken we de activiteiten vooraf tot het 
volgende:  

- de kinderen nieuwsgierig maken naar de voorstelling;   
- even focussen op de leeftijd van de acteurs: een volwassen acteur speelt samen met een kind-

acteur;  
- en even aandacht voor het woordloze karakter van de voorstelling.  

 
Voor na de voorstelling vind je in deze lesbrief volgende suggesties:  

- suggesties voor nagesprek;  
- focus op het verhaal dat de makers - en zeker de kinderen die meespelen - belangrijk vinden 

in de voorstelling; 
- filosoferen rond arbeid en werk…;  
- een inkijk achter de schermen: het decor…  

 
Voor jezelf kan het interessant zijn even te grasduinen in de volgende reportage/recensie:  

- https://www.bruzz.be/culture/theatre-dance/edward-bij-bronks-de-oude-man-en-de-
superhelden-2020-09-25 

- https://concertnews.be/recensietonen.php?id=4544&kop=Edward%20%E2%98%85%E2%98
%85%E2%98%85%E2%98%851/2&waar=Bronks%20Brussel  

 
 
Wij wensen jullie alvast veel plezier bij het voorbereiden en het bijwonen van deze voorstelling.  
 
Met vriendelijke groeten 
Tine Melens 
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Suggesties voor voorbereiding: 
 

 Affichebeeld:  
Bekijk samen met de kinderen het affichebeeld (zie p.15 of op volgende link: 
https://bronks.be/nl/programma/4850/edward-on-tour ) en vraag de kinderen wat deze affiche 
misschien al vertelt over de voorstelling. Er is geen juist of fout: het is de interpretatie van wat zij 
zien op de affiche. Houd eventueel al de ideeën uit de brainstorm bij om na de voorstelling na te 
gaan of die interpretaties ook klopten met wat de voorstelling uiteindelijk poogde te vertellen. 
Benadruk dat u dat zelf - net als de kinderen - niet echt kunt weten waarover de voorstelling écht 
zal gaan, dat jullie aan de hand van de affiche enkel kunnen vermoeden waarover het zal gaan.  

  

 Wat extra aandacht voor de kind-acteurs:  
Acteurs – en kunstenaars in het algemeen – stellen zich bij elke (nieuwe) voorstelling, bij iedere 
performance, bij elke tentoonstelling enorm kwetsbaar op. Hoewel het soms lijkt dat sommige 
acteurs een grote mond hebben, hebben ze vaak een heel klein hartje… Een klein hartje dat vooral 
nét voor de voorstelling vaak van zich laat horen. En jawel…onder de vorm van plankenkoorts! Dit 
is zo bij professionele acteurs en theatermakers, maar zeker bij jonge kinderen. De twee kinderen 
die meespelen en elkaar afwisselen tijdens de tournee zijn respectievelijk 9 en 10 jaar oud. Voor 
hen is het – net zoals bij professionele acteurs - dus telkens erg spannend om voor die zaal vol 
kinderen te gaan staan.  
Misschien kan je de kinderen vragen of ze zich een moment herinnerden waarop ook zij 
plankenkoorts of iets soortgelijks ervoeren? Zoals het geven van een spreekbeurt; of net voor het 
spelen van een belangrijke match of wedstrijd; of net voor een belangrijke toets of examen.  

 

 Tips voor een aangenaam theaterbezoek: net als steeds is het zinvol de kinderen nog even te 
wijzen op de afspraken die gelden voor een prettig verloop van de theatervoorstelling. Tips 
hiervoor vind je op p. 4.  

 

 Woordloos theater 
In de voorstelling wordt niet gesproken. Het hele verhaal wordt op non verbale wijze verteld.  
Vraag aan de kinderen of zij – zonder te gaan overdrijven – een emotie kunnen tonen/spelen. 
Iemands houding of gezicht vertelt vaak al wat die persoon voelt.  
Net zo vertelt de houding die 2 mensen tegenover elkaar aannemen vaak al veel over de relatie 
die die 2 personen hebben. Probeer het maar eens uit met volgend inspringspel:  
 

Werkwijze: De klas staat in een kring. Eén leerling (speler a) stapt in een kring en neemt een 
houding aan, met een bepaald gevoel. Een andere leerling (speler b) komt bij en neemt een 
houding aan die past bij de houding die speler a aannam. Of… misschien neemt speler b wel 
een houding aan die iets vertelt over de relatie tussen speler a en speler b.  
De eerste speler gaat weer in de kring en de tweede speler wordt nu speler a en zet een nieuwe 
houding (al dan niet) met emotie aan, waarop de volgende speler in het midden van de kring 
stapt. Zo gaat het verder tot iedereen aan de beurt kwam.  

 

https://bronks.be/nl/programma/4850/edward-on-tour


Tips voor een aangenaam theaterbezoek 
 

 Theaterbezoek begint niet pas “als de lichten doven in de zaal”. Zeker niet in schoolverband. Een 
goede voorbereiding in de klas maakt de kinderen nieuwsgierig, helpt hen om met een open geest 
en een open blik de voorstelling bij te wonen.  

 

 Bij die voorbereiding is het – naast het nieuwsgierig maken naar de voorstelling zelf – belangrijk 
de kinderen voor te bereiden op hun rol als publiek. Zeker als de kinderen nog erg jong zijn en geen 
of weinig ervaring hebben met theaterbezoek. M.a.w. kennen ze de gedragscodes die gangbaar 
zijn in theater? Kunnen ze in dit verband bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten aanhalen 
tussen een bezoek aan de cinema en in theater?  

 

 In theater is de life aanwezigheid van de acteurs hierbij erg belangrijk. Waarom zou je bijvoorbeeld 
in een cinemazaal wel een zakje popcorn mogen oppeuzelen en waarom mag dat niet tijdens een 
theatervoorstelling? (Het is niet enkel storend voor wie naast de snoeperd zit, het kan ook erg 
storend zijn voor de acteurs.) In theater is – naast de kwaliteit van het theaterstuk en de 
acteerprestaties van de acteurs – de wisselwerking tussen de zaal en de acteurs immers mee 
bepalend voor het welslagen van de voorstelling. (voor Edward dus graag wat extra aandacht voor 
de kind-acteurs, die hun eerste stappen wagen als acteur in een professionele context en vooral… 
voor volle zalen gevuld met leeftijdsgenootjes!)  

 

 Bespreek met de kinderen ook dat in het begin van de voorstelling de zaallichten uit zullen gaan 
en de spots daarna op de acteurs worden gezet. Hoewel het zaallicht bij voorstellingen voor kleine 
kinderen bij voorkeur zacht gedimd wordt, terwijl de speellichten aangaan, wekt dit bij sommige 
kinderen een schrikreactie of de foutief aangeleerde reactie van te beginnen gillen. Het moment 
waarop het zaallicht uitgaat, is net het moment voor het publiek om tot rust te komen en de 
zintuigen te scherpen. Het moment om je nog even goed in je stoel te nestelen, je oren en ogen 
goed open te zetten en te genieten van wat er te zien en te horen valt.  

 

 Voor de rust van de kinderen is het belangrijk goed op tijd aan te komen: zo hebt u ook de tijd om 
ze rustig allemaal nog even naar het toilet te laten gaan. Belangrijk is ook de kinderen zo rustig 
mogelijk naar hun plaatsen te begeleiden  

 

 Belangrijk is ook de kinderen zo rustig mogelijk mee naar hun plaatsen te begeleiden. Leerkrachten 
kunnen best tussen de kinderen in gaan zitten. Zo is het makkelijker om de kinderen weer tot rust 
aan te manen als ze even verstrooid zijn geraakt. Spreek bijvoorbeeld ook van tevoren met je 
collega’s af welke kinderen je dicht bij je in de buurt laat zitten.  

 

 En zeker ook belangrijk…  

 vergeet u niet uw GSM uit te zetten voor u de zaal binnen gaat.  

 Fotograferen tijdens een voorstelling is storend voor de acteurs en het andere publiek: u 
kunt (gratis) fotomateriaal opvragen via info@bronks.be 
 
 
 
 
 
 
 

 



Suggesties voor na de voorstelling 
 
Suggestie 1: nagesprek: 
Bespreek met de kinderen wat ze zagen: misschien zagen ze niet allemaal hetzelfde: geef hen de 
ruimte om hun eigen interpretatie te uiten. Onderstaande vragen kunnen helpen om dit gesprek om 
gang te brengen, mocht dat niet vanzelf gebeuren.  

 Vraag de kinderen even na te denken en  

 in maximaal 3 zinnen te vertellen waarover volgens hen de voorstelling ging.  

 of één woord te zoeken waarover zij denken dat het ging.  

 Wat deed die man in het begin, wat kwam die daar doen? Wat is de betekenis van het 
decorstuk – de cabine dus - voor hem? Voor de kinderen?  

 Wie is eigenlijk de baas in dit stuk? En blijft dat zo of verandert dat gaandeweg?  

 Kenden het jongetje (Leo) en Edward (de man) elkaar al eerder? Waaraan kon je dat zien?  

 Is de man blij met het bezoek van het jongetje? Waarom zou hij niet blij zijn?  

 Verandert dat op een bepaald moment? Op welk(e) moment(en) merk je dat er een 
verandering is in de houding van de man tegenover het jongetje?  

 Waarom sleurt die man de buizen uit de cabine?  

 Waarom geeft die man zijn jas op het einde aan het jongetje en waarom zou hij weg gaan? 
Wat vertellen volgens de kinderen de laatste handelingen van Edward en van Leo?  

 

Suggestie 2: het verhaal van de makers 
Hier kan je gaan focussen op het verhaal dat de makers wilden vertellen. Dit kan je doen via de via 
de mooie reportage op https://www.bruzz.be/videoreeks/donderdag-24-september-2020/video-
ontdek-edward-de-eerste-bronks-voorstelling-ooit-met  
(P.S. het klopt niet helemaal dat dit de eerste BRONKS voorstelling is met professionele makers en kind-acteurs: eerder maakte Clara Van de 
Broek samen met haar kinderen Anaïs en Wolf Verniers en i.s.m. The Ambush Party de voorstelling Sommige dingen vallen in het water. Dit 
n.a.v. het overlijden van Roel Verniers, echtgenoot van Clara en vader van Anaïs en Wolf. )  

 Kunnen de kinderen zich ook vinden in dit verhaal? Hebben ze ervaring met volwassenen die 
zich verliezen in hun werk, in hun verplichtingen? Hebben ze ervaring met volwassenen die 
nog kunnen spelen, fantaseren zoals kinderen?  

 Hoe schatten ze dat voor zichzelf in (voor nu of voor later)? Worden de kinderen soms zelf 
opgeslorpt door activiteiten waarmee ze bezig zijn, zodat hun aandacht voor vriendjes/ familie 
vermindert? Resulteert dat soms in conflicten?  

 

 

https://www.bruzz.be/videoreeks/donderdag-24-september-2020/video-ontdek-edward-de-eerste-bronks-voorstelling-ooit-met
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Suggestie 3: Filosoferen rond werk…  
Een opwarmertje voor de leerkrachten: over werk en zingeving 
 
Waarom werken mensen? Zouden er – behalve financiële redenen – ook andere redenen om te 
werken kunnen zijn? Immers… een mens is immers meer dan alleen maar een volle of een lege 
portemonnee… Zo belanden we al snel bij het woord zingeving… Een moeilijk woord met veel 
betekenissen.  
 
Een Nederlands filosoof (René Gude) antwoordde ooit op de vraag wat is zingeving? 
“Zin is de gemoedstoestand waarin je bent als je zinnen geprikkeld zijn, je zintuigen het schone 
waarnemen, je volzinnen betekenis hebben en je louter zinvolle doelen voor ogen hebt.” 

https://www.ifilosofie.nl/wp-content/uploads/2018/06/iFilosofie-38.pdf p. 9 

 
Spitsen we dat toe op de vraag “waarom mensen zouden werken als het niet enkel om het financiële 
ging” – of op de vraag “Wat is zinvol werk”, dan kunnen we dat op de werkende mens misschien als 
volgt vertalen: (vrije interpretatie van Lukas Brandt https://www.ifilosofie.nl/wp-content/uploads/2018/06/iFilosofie-38.pdf p. 9&10) 

 
- Zo heeft een mens fysieke behoeftes en zal een professioneel sporter bijvoorbeeld veel 

zingeving vinden in het intensief fysiek trainen, sporten.  
- Zo reageren onze zintuigen voortdurend op prikkels die ons omringen en kunnen ze ons 

verwennen, troosten, verrassen als we met schoonheid worden geconfronteerd… Zo zijn 
de zintuigen van beeldend kunstenaars, muzikanten en andere podiumkunstenaars super 
getraind en stellen zij hen in staat nieuwe objecten, vormen en producties te creëren ten 
gunste van de zintuigen van hun publiek. Zingeving voor zowel de maker als voor de 
toeschouwer…  

- Zo vraagt ook onze ratio erom geprikkeld en gehoord te worden en wordt werk zinvoller 
als ook geappelleerd wordt aan dat aspect.  

- Zo wordt werk zinvoller als de doelen van het bedrijf waarvoor je werkt, overeen komen 
met de doelen die jij stelt in het leven, als je het gevoel hebt dat de doelen van je bedrijf 
de wereld vooruit helpen.  

 
Suggestie 3.1: klasgesprek: waarom werken mensen.  
Mogelijke vragen:  

 Waarom werken mensen?  

 Moeten mensen werken?  

 Kan je ook overleven zonder te werken?  

 Stel je wint de lotto als je 18 bent… ga je dan toch nog studeren? Waarom wel, waarom 
niet?  

 Stel… je bent 40 en je wint de lotto. Ga je blijven werken of niet als… :  

 Je bent huisarts 

 Je bent advocaat 

 Je bent veeboer 

 Je bent kunstenaar 

 Je bent kok  

 Je bent bejaardenhelpster 

 Je bent schoenverkoper 

 Je bent poetsvrouw.  

 Kantoorbediende.  
Waarom zou de ene wel, de andere niet blijven werken?  
Zouden er – behalve om financiële redenen – nog andere redenen zijn om te werken? Kan je 
die benoemen?  

https://www.ifilosofie.nl/wp-content/uploads/2018/06/iFilosofie-38.pdf
https://www.ifilosofie.nl/wp-content/uploads/2018/06/iFilosofie-38.pdf


Suggestie 3.2: beroepskeuze… 
Mogelijkheid 1: klasgesprek (tweede graad)  
- klassikaal: (deze stap kan een voorbereiding zijn op mogelijkheid 2)  

 Verknip de beroepenlijst op p. 7, 8 en 9 vooraf in strookjes en gooi de strookjes in een 
doosje of een muts.  

 Laat ieder kind eén (of enkele) kaartje(s) trekken met een beroep er op.  

 Bespreek met de klas de voor – en nadelen van de verschillende beroepen. Waarom 
zouden de kinderen het ene beroep wel fijn vinden, het andere niet… 

 
Mogelijkheid 2: CLB spel (derde graad)  
- Duo’s 

 Ieder duo krijgt een kaartje met daarop een beroep. Speler a is een medewerker van 
het CLB die het beroep op het kaartje ABSOLUUT verdedigt. Er zijn alleen maar 
voordelen aan! Speler b is een moeder of vader die ABSOLUUT niet wil dat zijn of haar 
kind dàt beroep zal gaan uitoefenen.  

 De duo’s spelen deze discussie voor de klas. (als je dat nodig acht, krijgen de kinderen 
vooraf even tijd om samen na te denken)  

 

Beroepenlijst:

Astronaut/astronaute 

Verpleger/verpleegster 

Acrobaat/ acrobate 

Acteur/actrice 

Advocaat/advocate 

Ambulancier/ambulancierster 

Apotheker/apothekeres 

Archeoloog/ archeologe 

 

Huisarts (m/v) 

Vuurspuwer/vuurspuwster 

Bibliothecaris/bibliothecaresse 

Bakker/bakkerin 

Balletdanser/balletdanseres 

Bankbediende 

Barman/barvrouw 

Brandweerman/brandweervrouw 



Beeldhouwer/ beeldhouwster 

Begrafenisondernemer 

Behanger/garnierder (m/v)  

Dakwerker/dakwerkster  

Kassier/kassierster 

Bijenkweker/bijenkweekster 

Bloemist (m/v) 

Boomchirurg/ boomchirurge 

Boswachter (m/v) 

Buschauffeur/buschauffeuse 

 Butler (m/v) 

Soldaat (m/v) 

Cameraman/cameravrouw 

Chirurg (m/v) 

Cipier (m/v) 

Pedicure (m/v) 

Schipper (m/v) 

Detective (m/v) 

Muzikant/muzikante 

Duiker/duikster 

Fietsenmaker/fietsenmaakster 

Filosoof/filosofe 

Fotograaf/ fotografe 

Garagist (m/v) 

Goochelaar (m/v) 

Garnalenpeller/garnalenpelster 

Jongleur/jongleerster 

Juwelier/ juwelierster 



Kok/kokkin 

Koning/koningin 

Veeboer/ veeboerin  

Journalist/journaliste 

Groenteboer/groenteboerin 

Kapper/kapster 

Kelner/ kelnerin 

Kinderverzorger/kinderverzorgster 

Kleermaker/kleermaakster 

Schoenverkoper/schoenverkoopster 

Tandarts (m/v) 

Oogarts (m/v)  

Laborant/laborante 

Schaapherder/schaapherderin 

Rechter (m/v) 

Verhuizer (m/v)  

Timmerman/ timmervrouw 

Tuinman/tuinvrouw 

Priester/priesteres  

Secretaris/secretaresse 

Leerkracht (m/v) 

Schrijver/schrijfster 

Logopedist/logopediste 

Pianist/pianiste 

Piloot/pilote 

Politieagent/politieagente 

Postbode (m/v)  



Suggestie 4: de sluier over het decor opgelicht 
 
Misschien haalden de kinderen het in het nagesprek al aan… De cabine functioneert eigenlijk als 
personage. Je zou kunnen zeggen dat ze staat voor de dwingelandij die een mens zich door zijn werk 
soms over zich laat komen. Het kind - Leo - verstoort de blinde overgave van Edward aan zijn werk, 
waardoor de cabine als een jaloerse minnares te keer begint te gaan….  
 
Het leek ons fijn hier even in te gaan op de manier waarop dit decorstuk tot stand kwam, zonder al te 
veel in te gaan op de technische details.  

 
Fase 1: verkenningsfase 
Gesprekken tussen de makers, de decorbouwers, de techniekers, de zakelijke leiding:  

 Wat willen we graag? 

 Wat moet dat decorstuk kunnen?  

 Hoeveel mag het kosten?  

 Wie gaat het ontwerpen/maken/ kunnen we dit in huis of hebben we externe experten nodig?  

 
Fase 2: inspiratie- en ontwerpfase 
Het ontwerp voor de cabine wordt gemaakt: een speurtocht in allerlei beeldmateriaal en het maken 
van collages volgt.  
 
 
 

 

                               
Burning man                                                                          abandoned trailer 
 
 



                                    
        Inspiratie bedieningspaneel!                                Collage ontwerp bedieningspaneel cabine. 
 
 

                           
                    Eerste schets                                                                  gedetailleerdere schets 
 
 
 

 
                                                             Werkschets: dit wordt het!  
 
 



Fase 4: de maquette en het bouwplan 
Na de werkschets: de maquette en de juiste maten!   
 

 
De maquette: een mini exemplaar wordt gebouwd…  
 
 

 
                                                                                                 …met een mini Atta! 

 

 
Cabine maten voor en linker zijde  
 

 
                                                                              Cabine maten achterzijde en rechterzijde 



Ondertussen….  
Terwijl de scenografen zich verder ontfermen over het uitmeten van de juiste maten voor de 
cabine, repeteren de acteurs in een tijdelijke cabine…  
 

             
 
 

En wordt gezocht hoe de cabine kan bewegen of… 
ook grote jongens spelen graag met een afstandsbediening! 

 
 

VIDEO-2020-08-24-09-25-59.mp4
 

 
Fase 5: inbreng van andere techniekers en theatermakers:  
 Terwijl de decortechniekers zich storten op het ontwerp en de bouw van het decor, gaan de muziek 

en sound designers aan de slag met het componeren van de muziek en het creëren van de 
soundscape.  

 

 

VID_20200724_120157652.mp4
 

 
 
 
 
Eindfase:  
De voorstelling is klaar. Met alles erop en eraan! Eerst speelt ze bij BRONKS, daarna op 
tournee!  
 

Eens de ploeg kan repeteren in de grote theaterzaal 
steken de lichttechniekers de handen uit de mouwen 
om ook de belichting het verhaal mee te laten 
vertellen.  
En ook niet te vergeten…  
- de costumière die het kostuum ontwierp van 

Edward en de pakjes voor de jongens koos.  
- de make-up artiest die Edward in het begin mee 

op weg hielp om zich te schmincken.  
- de productieleiding die zorgde dat er plek was om 

te repeteren, dat de ploeg op tijd en stond kon 
eten en goed verzorgd werd.  

- De ganse BRONKSploeg die op één of andere 
manier bijdroeg tot het realiseren van deze 
voorstelling.  

 
-  
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