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Profetes en gitaarmeisje (3.1).*

*

(De foto’s in deze handleiding zijn van de Oresteia, uitgevoerd door leerlingen van het Stedelijk
Gymnasium te Haarlem in 2016, gemaakt door Karel Blommesteijn.

Voorwoord
Dit is de docentenhandleiding die hoort bij de bewerking van Aeschylus’ Oresteia.
Dit materiaal bestaat uit twee verschillende onderdelen: een lesopzet voor een
inhoudelijke les over het stuk en een regiehandleiding.
De lesopzet is bedoeld voor docenten die een of meerdere lessen zouden willen
geven over de Oresteia. Hierbij denken we vooral aan lessen Grieks / KCV / CKV
of bij de voorbereiding op de Griekenlandreis. Deze lesopzet is precies dit – een
opzet. Voel u dus vrij om deze in haar geheel, ten dele óf alleen als inspiratie te
gebruiken.
De regiehandleiding is bedoeld voor docenten Drama en voor regisseurs van
(school)toneel, die de Oresteia willen spelen met hun klas of (school)toneelgezelschap. In deze handleiding staan enkele ideeën voor het opvoeren van de Oresteia
op basis van hoe wij dat hebben gedaan op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.
Ook voor deze regiehandleiding geldt: gebruik wat u wilt en kunt gebruiken.
Via de site van Hermaion zijn wij te benaderen voor vragen of inhoudelijke input.
We wensen u leuke en inspirerende lessen over de Oresteia toe!
Thijs Launspach & Linde van Tienen
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1 LESOPZET
De Oresteia kan behandeld worden in 3 à 5 lessen. Minder kan ook, maar dan kunt
u waarschijnlijk niet alles behandelen of lezen. Gebruik in dat geval vooral de
onderdelen van deze lesopzet. Bij de lesopzet hebben de leerlingen het tekstboek
nodig. Dit is te bestellen op http://www.hermaion.nl/uitgaven/griekse-uitgaven/
aeschylus-oresteia/.
De lesopzet bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder groepsopdrachten,
discussievragen en kennisvragen. Het is raadzaam de leerlingen van tevoren de
informatie over de achtergrond van de Oresteia uit het boek te laten lezen. Nog
beter is het natuurlijk om de tekst samen met de leerlingen te lezen of door te
nemen.
Als docent kunt u zelf keuzes maken in de werkvorm. De vragen in de lesopzet
kunnen worden behandeld in een klassikale les, maar ook door bijvoorbeeld de
leerlingen in groepjes op te delen en te laten overleggen over de vragen.
U kunt de lesopzet volgen zoals hij in deze handleiding beschreven staat. Een
andere optie is om te beginnen met het lezen van het stuk en de informatie over
de achtergrond van de tragedies en de achtergrondinformatie over de Oresteia te
behandelen tijdens of tussen het lezen door.
U kunt de les uitbreiden met het laten zien van toneelregistraties van de Oresteia.
Op YouTube zijn enkele van deze registraties te vinden – bijvoorbeeld een registratie in het Oudgrieks met de originele maskers. Dit geeft de leerlingen een nog
duidelijker beeld van hoe deze stukken werden opgevoerd.

Dans en zang van Electra en de vriendinnen (2.2).
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1.1 Achtergrond van de Oresteia
Algemene informatie over Griekse tragedies vindt u in het tekstboek in het hoofdstuk Achtergrond van de Oresteia. Laat de leerlingen dit hoofdstuk lezen ter voorbereiding op de les, of lees het stuk samen met de leerlingen.
Hieronder staan een aantal discussievragen, kennisvragen en/of opdrachten
beschreven die corresponderen met de paragrafen uit het boek.

Dionysia
Vraag:
Leg uit hoe de Dionysia verliepen.
Antwoord:
De Dionysia begon met een bonte optocht van mannen die fallussymbolen droegen, uitgedoste acteurs, muzikanten, offerdieren en mensen die wijn, brood en
andere offergaven droegen. Als het publiek eenmaal had plaatsgenomen in het
theater werd er een trilogie (een uit drie toneelstukken bestaand verhaal) van een
bepaalde tragedieschrijver opgevoerd. De dag werd afgesloten met een satyrspel,
een komische voorstelling over de gebeurtenissen uit de tragedies. Het festival
duurde vijf dagen tot een week; iedere dag werd een trilogie van een andere tragedieschrijver opgevoerd. Aan het einde van de Dionysia koos het publiek de schrijver die de beste trilogie had geschreven.
Mogelijke (discussie)vragen:
Welke rol hadden de Dionysia in de Atheense samenleving?
Met wat in onze huidige samenleving zou je de Dionysia kunnen vergelijken?

Tragedie
Vraag:
De Oresteia is geschreven door Aeschylus. Welke belangrijke tragedieschrijvers uit
die tijd ken je nog meer?
Antwoord:
De belangrijkste tragedieschrijvers zijn Aeschylus, Sophocles en Euripides. Er is
ook werk bewaard gebleven van een komedieschrijver uit min of meer dezelfde
tijd: Aristophanes.
Vraag:
Hoe ontstond de tragedie?
Antwoord:
In het oude Griekenland was het vertellen van verhalen door middel van dans en
zang een belangrijke traditie. Deze performances werden doorgaans opgevoerd
door een koor: een groep amateurs die werden begeleid op muziekinstrumenten.
De eerste stukken die werden gespeeld en gezongen door deze koren waren dithy-
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ramben, lofliederen op Dionysus, de god van de wijn en de vruchtbaarheid. Deze
liederen ontwikkelden zich later tot meer tekstgerichte theaterstukken, waarbij
niet alleen het verhaal verteld werd door het koor, maar ook een afzonderlijk koorlid (vaak de koorleider) het personage van de god speelde door zich in te leven
in een rol en antwoord te geven op vragen van het koor. De naam is afgeleid van
τράγος (‘bok’, verwijzend naar het offerdier of naar de satyrkostuums van de koorleden) en ᾠδή (‘lied’, gezongen door de mannen in het koor).
Mogelijke discussievragen:
Tragedies gaan vaak over de vraag: In hoeverre zijn we zelf verantwoordelijk voor
ons leven? In hoeverre is mijn leven van tevoren al bepaald door het lot?
• Hoe denkt men daar tegenwoordig over?
• In hoeverre ben jij verantwoordelijk voor je leven?
Andere belangrijke thema’s zijn hubris (onmatigheid, arrogantie ten opzichte van
de goden), en het conflict dat kan ontstaan tussen het belang van de (konings)
familie en het landsbelang.
• In hoeverre zijn deze thema’s nog steeds belangrijk in hedendaagse fictie?
• Kun je een hedendaags voorbeeld noemen waarbij het belang van een koningsfamilie conflicteert met het landsbelang?

Oresteia
Nu gaan we dieper in op de achtergrond van het verhaal van de Oresteia. De
Oresteia begint middenin een lange en ingewikkelde familietragedie. Om de
gebeurtenissen te begrijpen is wat meer voorkennis nodig:
Atreus en Thyestes zijn de zonen van koning Pelops. Thyestes steelt het koningschap van Mycene van Atreus en vervolgens steelt Atreus het koningschap weer
terug. Thyestes gaat vreemd met de vrouw van Atreus. Als Atreus hierachter komt
doodt hij twee van Thyestes’ zonen, laat ze braden en zorgt hij ervoor dat Thyestes
het vlees eet. Wanneer Atreus na de maaltijd aan Thyestes de handen en voeten
van de jongens laat zien, braakt Thyestes de maaltijd weer uit en vervloekt hij de
familie van Atreus. Thyestes wordt samen met zijn jongste zoon Aegisthus verbannen. Jaren later gaan de twee zoons van Atreus – Agamemnon en Menelaos, die
inmiddels de koningen zijn van Mycene en Sparta – op jacht in het bos van Artemis. Ze schieten een hert uit de kudde van de godin.
De mooiste vrouw van de wereld, Helena, getrouwd met Menelaos, wordt
geschaakt door de Trojaanse prins Paris. Wanneer de Grieken voor een wraakactie
naar Troje willen varen om Helena terug te halen, blijft het maandenlang windstil.
Dat blijkt de straf van Artemis voor het schieten van het hert. Ze gebiedt Agamemnon zijn dochter Iphigeneia te offeren. De koning van Mycene doet dit met pijn in
zijn hart, de wind steekt op, en de Grieken varen uit.
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Opdracht:
Teken een stamboom op het bord met hulp van de klas. Laat de leerlingen in eigen
woorden de ontwikkelingen beschrijven en (optioneel) met tekeningetjes ondersteunen.
Vraag:
Het verhaal van Helena, de vrouw van Menelaos, die geschaakt wordt door Paris is
een epos op zich. Wat is de uitgebreide versie van het verhaal?
Antwoord:
De meest bekende versie van dit verhaal is de Ilias van Homerus.
Vraag:
Waarom moest Iphigeneia geofferd worden?
Antwoord:
De twee zoons van Atreus - Agamemnon en Menelaos – waren enkele jaren daarvoor op jacht in het bos van Artemis. Ze schoten daarbij een hert uit de kudde van
de godin. Wanneer de Grieken voor een wraakactie naar Troje willen varen om
Helena terug te halen, blijft het maandenlang windstil. Dat blijkt de straf van Artemis voor het schieten van het hert. Ze gebiedt Agamemnon zijn dochter Iphigeneia
te offeren.
Discussievraag:
Agamemnon wilde zijn dochter niet offeren, maar moest dit doen in het belang
van het volk. Waarom was het in het belang van het volk dat Agamemnon en
Menelaos vertrokken naar Troje?
Clytaemnestra heerste over Mycene in de tien jaar dat Agamemnon aan het vechten was in Troje. Ze had ruim de tijd om verbitterd te raken over de daad van haar
man en kreeg in die tijd ook nog een affaire met Aegisthus. Aegisthus had zo zijn
eigen redenen om Agamemnon te haten.
Vraag:
Waarom wilde Aegisthus wraak nemen op Agamemnon?
Antwoord:
Aegisthus is de jongste zoon van Thyestes, de vader van Agamemnon. In de voorgeschiedenis heeft Atreus de zoons van Thyestes gebraden en ze aan Thyestes
voorgeschoteld. Aegisthus wil hiervoor wraak nemen op Agamemnon.
De leerlingen hebben nu voldoende achtergrondkennis om het verhaal van Orestes goed te kunnen plaatsen. Daarom is het nu tijd om over te gaan tot het lezen en
het bespreken van het verhaal zelf.
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1.2 Deel 1 AGAMEMNON
Toelichting
Het eerste deel van de Oresteia begint op het moment dat koning Agamemnon
terugkeert uit Troje. Clytaemnestra en Aegisthus heersen over Mycene. Het volk
heeft een niet al te hoge pet van hen op. Het volk wordt in dit eerste deel vertegenwoordigd door tien oude mannen die te oud waren om mee te vechten in de
oorlog in Troje. Zij zitten voor het paleis purperslakken uit te knijpen, en commentaar te geven op de geschiedenis van het koningshuis van Mycene.
Lezen
Verdeel de rollen over de leerlingen in de klas en lees met elkaar het eerste deel van
de Oresteia: Agamemnon. (Leestijd +/- 20 min.)
Opdracht: Geef een samenvatting van de gebeurtenissen in dit eerste deel. Vul de
stamboom aan, waar mogelijk.
Vraag:
Welke functie heeft het koor in het stuk?
Antwoord:
Het koor in de Griekse tragedie is een groep spelers die op de gebeurtenissen
reflecteert en commentaar geeft. Zij hebben een rol in het stuk en vertegenwoordigen het volk, de gemeenschap die ziet hoe de handelingen in het stuk zich voltrekken. In Agamemnon bestaat het koor uit oude mannen.
De oude mannen hebben het in het stuk over purperslakken. Indertijd werden
stoffen paars gekleurd door purperslakken op te duiken uit de zee en deze uit te
knijpen boven de stof.
Vraag:
Waarom wil Agamemnon in eerste instant niet over de paarse kleden lopen?
Antwoord:
Paars is de kleur van de goden. Het was verboden paarse kleding te dragen omdat
je daarmee pretendeerde een godheid te zijn. Met het lopen over de kleden zou hij
zeker de toorn van de goden over zich afroepen.
Clytaemnestra heeft haar man vermoord uit wraak op de moord van haar dochter.
Discussievraag: Vind je de moord terecht? Waarom wel/niet?
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Als regisseur kun je de personages op verschillende manieren laten spelen. Als
je het eens bent met de daad van Clytaemnestra en haar keuze begrijpelijk wil
maken, kun je de actrice zachtaardig laten spelen en Agamemnon lomp en hard.
Met tegenovergestelde regiekeuzen bereik je waarschijnlijk het tegenovergestelde.
Discussievraag:
Als jij de regisseur zou zijn van dit stuk, hoe zouden de acteurs de personages dan
moeten spelen?

Clytaemnestra en Orestes (2.5)
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1.3 Deel 2 DODENOFFER
Toelichting
Het tweede deel van de Oresteia speelt zich 8 jaar later af. Orestes is met zijn
vriend Pylades teruggekeerd naar Mycene. Het orakel van Delphi heeft Orestes de
opdracht gegeven om wraak te nemen op Clytaemnestra en Aegisthus. Het stuk
speelt zich af bij de grafheuvel van Agamemnon, waar Orestes’ zus Electra een
plengoffer komt brengen.
Lezen
Verdeel de rollen over andere leerlingen in de klas en lees met elkaar het tweede
deel van de Oresteia: Dodenoffer. (Leestijd +/- 15 min.)
Opdracht:
Geef een samenvatting van de gebeurtenissen in dit tweede deel. Vul de stamboom
aan, waar mogelijk.
Electra en Orestes hebben elkaar lange tijd niet gezien.
Vraag:
Waarom was Orestes niet in Mycene?
Antwoord:
In het eerste deel vertelt Clytaemnestra dat ze uit angst voor wat het volk zou doen
als ze zouden horen dat Agamemnon was omgekomen Orestes heeft ondergebracht bij vrienden in een ander land. In een andere versie van het verhaal helpen
de vroedvrouw en Electra Orestes ontsnappen als de moord op Agamemnon wordt
gepleegd.
Vraag:
Waarom wil Electra dat haar broer terugkeert?
Antwoord:
Electra vindt dat ze door Clytaemnestra en Aegisthus wordt behandeld als een
bedelaar. Ze vindt het daarnaast vreselijk dat de moord op haar vader niet is
gewroken. Electra is als jonge vrouw aan het hof zelf niet in staat om wraak te
nemen, en heeft daar dus haar broer voor nodig. Over Electra bestaan overigens
ook aparte toneelstukken, onder meer van Sophocles.
Vraag:
Wie is het koor in Dodenoffer? Wat is hun functie?
Antwoord:
Het koor wordt gevormd door de vriendinnen van Electra. Ze staan aan de kant
van Electra en Orestes en helpen hen een handje bij het plegen van de moord op
hun moeder en haar geliefde.
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Als Orestes oog in oog staat met zijn moeder twijfelt hij toch even of hij de moord
wel door moet zetten.
Discussievragen:
• Wat is zijn dilemma?
• Wat zou jij doen?
• Waarom heeft Orestes haast geen keuze?
Vraag:
Het is je waarschijnlijk wel opgevallen dat alle vier de moorden die tot nu toe zijn
gepleegd niet plaatsvonden op het toneel, maar erachter. Waarom was dit?
Antwoord:
Dit is een conventie binnen de Griekse tragedie: geweldsdaden spelen zich buiten
het toneel af. Geweld op het toneel werd gezien als onsmakelijk. Bovendien had dit
nog een praktische reden: op het toneel is het moeilijk om een moord realistisch
weer te geven. Over het algemeen werd er in de tragedies in de laatste akte door de
moordenaar een karretje opgereden met daarop de lijken.

Clytaemnestra komt op met de lijken van Agamemnon en Cassandra (1.7).
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In het laatste deel van het stuk komt Orestes naar buiten met de lijken. Tijdens zijn
afscheidsspeech gebeurt er iets. De koorleden uit het volgende deel mengen zich
met de koorleden uit dit deel.
Vraag:
Wie zijn deze vrouwen?
Antwoord:
Dit zijn de wraakgodinnen, die ook in het volgende deel een belangrijke rol spelen.
Zij achtervolgen mensen die het bloed van hun familieleden (onterecht) hebben
vergoten.
Discussievraag:
Orestes ziet deze wraakgodinnen, maar ze worden niet gezien door Electra, Pylades of het koor. Hoe komt dit, denk je?

De wraakgodinnen voor de tempel van Delphi (3.2).
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1.4 Deel 3 GOEDE GEESTEN
Toelichting
Het laatste deel van de Oresteia speelt enkele weken na het tweede deel. Orestes is
gevlucht uit Mycene, opgejaagd door de wraakgodinnen. Uiteindelijk schuilt hij in
de tempel van Apollo in Delphi. Het stuk begint met een proloog van de priesteres
van de tempel, die het publiek direct aanspreekt.
Lezen
Verdeel de rollen over de leerlingen in de klas en lees met elkaar het derde deel van
de Oresteia: Goede Geesten. (Leestijd +/- 20 min.)
Opdracht:
Geef een samenvatting van de gebeurtenissen in het laatste deel. Maak een kleine
stamboom van de goden die in dit stuk voorkomen.
Het stuk begint bij het orakel in Delphi.
Vraag:
Waarom vluchtte Orestes naar Delphi?
Antwoord:
Omdat hij sinds de moord op zijn moeder en Aegisthus wordt opgejaagd door de
Wraakgodinnen. Hij komt terug naar het Orakel van Delphi om raad te vragen aan
Apollo – de god die hem de opdracht had gegeven om zijn moeder te vermoorden.

Orestes knielt bij de tempel. Apollo kijkt toe (3.2).
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Grote groepen mensen reisden af naar het orakel van Delphi omdat ze raad wilden
van de goden. In de tempel zat een profetes die de vragen van de mensen beantwoordde, onder invloed van de rook van geheimzinnige kruiden. Ze gaf vaak vage
antwoorden waar je nogal veel kanten mee op kunt.
Vraag:
In welke verhalen speelt het orakel van Delphi nog meer een rol?
Antwoord:
Het orakel van Delphi speelt een rol in veel verhalen uit de Griekse mythologie –
bijvoorbeeld in de Ilias, het verhaal van Jason en de Argonauten en in het verhaal
van Oedipous.
Vraag:
Het koor in de tragedies is meestal het volk dat toekijkt en zijn mening geeft. In dit
stuk heeft het koor een veel actiever functie. Wat is de functie van het koor in dit
stuk?
Antwoord:
Het koor wordt gevormd door de Wraakgodinnen. Zij spelen duidelijk een rol in
het stuk. Ze vinden dat Orestes onterecht zijn moeder heeft vermoord, en jagen
hem op. Ze zijn ook de ‘tegenkracht’ van Orestes in dit stuk.
Vraag:
De wraakgodinnen volgen Orestes naar Athene. Waarom denkt Orestes veilig te
zijn in Athene?
Antwoord:
Dit heeft Apollo hem verteld – als hij in Athene zal aankomen en daar in de tempel
het beeld van Pallas Athene zal vastgrijpen zal hij in bescherming genomen
worden door de godin.

Orestes en de wraakgodinnen bij Pallas Athene (3.3).
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Vraag:
Pallas Athene stelt een hof aan dat democratisch recht zal spreken. Dit was niet
gebruikelijk en behoorlijk revolutionair. Hoe werd voorheen recht gesproken?
Antwoord:
Voor de tijd van Athene waren de koningen van de stadstaten alleenheerser. Zij
spraken recht over hun onderdanen. Over de misstappen van de koningen zelf
konden alleen de goden oordelen.
Opdracht:
Verdeel de groep in twee ‘kampen’ die de argumenten samenvatten van de wraakgodinnen enerzijds en Orestes/Apollo anderzijds.
Vraag:
Apollo komt met een erg bijzonder argument op de proppen om de rechters te
overtuigen van het gelijk van Orestes. Wat is dit argument?
Antwoord:
Apollo verklaart dat mannen altijd meer rechten hebben dan vrouwen. Kinderen
behoren hun vaders toe, en vrouwen zijn slechts ‘een soort akker’ waar de kinderen op kunnen groeien. Daarom weegt het recht van de vader altijd zwaarder dan
het recht van de moeder. Hij wijst hierbij naar zijn zus Pallas Athene, die alleen uit
haar vader geboren is en dus geen moeder heeft.
Het stuk eindigt met een overwinning voor Orestes in de rechtszaal. Hij is vrijgesproken van moord en de Wraakgodinnen zijn getemd doordat ze een eigen tempeltje krijgen en verafgood zullen worden door het volk.
Discussievragen:
• Vind je dit een bevredigend einde? Waarom wel/niet?
• Op wie zou jij stemmen? Wie staat er in zijn recht?
• Pallas Athene verklaart dat dit een eerlijke en democratische manier is van
recht spreken. Ben je het daarmee eens? Is het proces wel ‘eerlijk’?
• Dit stuk is geschreven in Athene, net na het ontstaan van de rechtspraak.
Waarom denk je dat dit voor de Atheners zo’n belangrijk stuk is geweest?

1.5 Extra: Scènes in de klas
Om de leerlingen nog beter kennis te laten maken met het stuk en de personages,
kunnen ze een scène spelen uit het stuk. Het is waarschijnlijk niet mogelijk het
hele stuk te spelen in de klas, maar u kunt de klas opdelen in groepjes van 3 à 4
leerlingen en hen een scène of een halve scène laten kiezen.
Toneelspelen met een boekje in de hand kan wel, maar spelen met de tekst uit het
hoofd is vaak nog mooier. Je kunt simpele kledingstukken of rekwisieten gebruiken
om de personages aan te geven tijdens de uitvoering.

18 1 LESOPZET

2 REGIEHANDLEIDING
2.1 Inleiding
De Oresteia opvoeren met een klas of met een toneelgezelschap kan een leerzame
en inspirerende ervaring zijn. Het kan ook een behoorlijke klus zijn. Daarom volgt
hieronder een aantal handvatten voor het uitvoeren van het stuk. Deze handvatten komen voort uit onze ervaring met het uitvoeren van de voorstelling. In deze
handleiding vindt u tips hoe u kunt regisseren. Doe er uw voordeel mee, maar elke
regisseur heeft zijn eigen stijl, dus doe ook vooral wat u denkt dat mooi en goed is.
De Oresteia is in eerste instantie geschreven voor een cast van ongeveer dertig spelers. In de uitvoering op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem had een groot aantal
spelers een dubbelrol. De drie delen werden ieder op een andere locatie gespeeld.
Goede Geesten speelde zelfs op twee locaties – de gebeurtenissen in Delphi en
Athene werden op verschillende plekken gespeeld. Het publiek verplaatste zich
tussen de delen en er was een pauze tussen Dodenoffer en Goede Geesten.
Dit is natuurlijk niet noodzakelijk. Het stuk is ook te spelen met zestien spelers
wanneer je bijna elke speler in elk deel laat spelen, of met veertig spelers wanneer
je niet met dubbelrollen werkt en in de drie delen het koor ook van spelers laat
wisselen. Ook de hoofdrollen kun je in de verschillende delen door verschillende
spelers laten spelen. Er zit immers acht jaar tijd tussen de gebeurtenissen in Agamemnon en Goede Geesten.

2.2 Mise en scène
Elk podium is anders, elke zaal is anders. Als u begint met repeteren is het handig
rekening te houden met de podiumgrootte. Immers, er staan in dit stuk erg vaak
veel spelers op het toneel.
De leerlingen focussen zich snel op de tekst en de emotie, maar hebben vaak tijdens het spelen nog niet zo veel gevoel voor ‘de ruimte’. Met mise en scène wordt
de plaatsing van de spelers op het toneel bedoeld. Als er geen duidelijke mise en
scène is, hebben spelers vaak de neiging zo realistisch mogelijk te gaan staan,
zonder daarbij rekening te houden met het publiek. Maak duidelijke afspraken
over waar elke speler opkomt, waar hij staat tijdens de scène, op welk moment in
de tekst hij zich eventueel verplaatst en welke kant hij op spreekt.
Veel spelers hebben de neiging tijdens de scène kleine stukjes te lopen of bewegen
onrustig met de benen, terwijl het krachtiger overkomt als een speler met beide
benen stevig op de grond blijft staan. Als je deze afspraken niet maakt hebben spelers vaak de neiging om een beetje te improviseren met de mise en scène, met als
gevolg dat we een deel van de mimiek van de speler missen. Let op: het is een mis2 REGIEHANDLEIDING
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vatting dat een speler nooit met zijn rug naar het publiek mag staan. Dit kan juist
erg spannend zijn. Maar als het per ongeluk gebeurt omdat de mise en scène niet
goed is besproken, is het meestal niet mooi om naar te kijken.

Orestes vertelt Electra en de vriendinnen wat hij van plan is (2.3).

2.3 Timing
Het is handig als de leerlingen de tekst al (enigszins) uit het hoofd kennen als u
begint met repeteren. Maak dus een planning wanneer welke scène gerepeteerd
wordt. Als de tekst goed in het hoofd zit, kunt u gaan werken aan timing. Timing
gaat niet over snel of langzaam praten, maar over de tijd die er zitten tussen de tekst
van het ene personage en het andere.
Een stuk met elke keer een korte stilte tussen de tekst – zoals je geneigd bent de
tekst te lezen tijdens een eerste tekstlezing – wordt op den duur tamelijk saai. In het
echte leven laten we ook regelmatig een (lange) stilte vallen in een gesprek of laten
we de ander juist amper uitpraten. Het ene moment wil je dat het publiek het gevoel
heeft dat het op het puntje van de stoel moet zitten om alles te kunnen volgen, en
het volgende moment hebben ze even bedenktijd nodig of moeten ze rustig kunnen
meeleven met een personage. Pas de timing hierop aan. Er is niets zo saai als een
voortkabbelende dialoog waarbij twee spelers elk keer braaf wachten tot de ander
zijn tekst volledig heeft uitgesproken voor zij hun eigen tekst oplepelen.
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2.4 Transformatie
De volgende stap is natuurlijk het echte toneelspel; de inleving. De spelers moeten
de tekst niet alleen voordragen, ze moeten de personages worden. Dit noemen we
transformatie. Een goede transformatie vindt plaats op meerdere gebieden: houding, beweging, stem en mimiek.
Bespreek met de leerlingen hoe je kunt transformeren en doe een aantal oefeningen waarbij ze een grote transformatie moeten doormaken. Laat ze bijvoorbeeld
transformeren naar een oude man of een wraakgodin. Laat de leerlingen stap voor
stap transformeren, zodat ze zich heel bewust worden van de verschillende onderdelen van de transformatie.
Begin bijvoorbeeld met de houding van de oude man, laat ze verschillende poses
uitproberen. Vervolgens begint de oude man rond te lopen. Laat ze daarbij verschillende loopjes proberen en andere handelingen: gaan zitten, haasten, eten,
dansen. Als ze in houding en beweging goed genoeg zijn getransformeerd, kunnen
ze experimenteren met stem. Ze moeten erachter komen welke stem goed past bij
dit karakter. Vaak hoeft een speler zijn stem niet volledig te verdraaien. Het gaat
eerder om een subtiele verandering; iets harder, zachter, hoger of lager.
De laatste stap van de transformatie is de mimiek, oftewel de gezichtsuitdrukking. Deze moet natuurlijk passen bij het karakter en de gebeurtenissen in het
stuk. Deze wordt bewust als laatste genoemd, omdat veel spelers al spelen met de
mimiek, maar de andere onderdelen van de transformatie vergeten. De mimiek
is natuurlijk evengoed belangrijk, maar wordt minder vaak vergeten. Er is hierbij
natuurlijk niet één juiste manier van transformeren. Elke oude man is anders, laat
ze dus ook met verschillende typen oude mannen experimenteren: trage, snelle,
sombere en kwieke.
Om een rol goed te kunnen spelen moet een speler snappen waarom een personage een bepaalde handeling doet of iets zegt. Praat dus ook uitvoerig met de spelers over het personage en de betekenis van de tekst.
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2.5 Uitvoering
Los van alle regie-afspraken moeten er natuurlijk ook nog afspraken gemaakt
worden over kostumering, decor, rekwisieten, grime, muziek, decorwissels en PR.
Zorg dat u hier bijtijds over nadenkt en met de leerlingen over brainstormt. Let op:
dit hoeft u natuurlijk niet allemaal alleen te doen. Leerlingen kunnen meedenken,
meehelpen en soms zelfs de verantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel.

Clytaemnestra brengt een offer (1.2).
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