
lesbrief 
Chef KAnin - LAAt zich niet kisten 
Beste klAs! 

Binnenkort komt de zAAk A naar jullie toe om een voorstelling te spelen. 
Wij hebben daar heel veel zin in! Deze brief kunnen jullie gebruiken om 
je voor te bereiden en om na afloop met elkaar na te praten.  

Voorbereiding 

Theatervoorstelling  

Wie heeft er wel eens een theatervoorstelling gezien? Waar zag je die, in een theater of op een 
andere plek?  

Wat is een theatervoorstelling eigenlijk? Probeer dat eens uit te leggen… Leg het maar uit aan 
iemand die uit een land komt waar theater helemaal niet bestaat (maar waar ze zogenaamd wel 
Nederlands praten) en die dus totáál geen idee heeft! 

Wat is het verschil tussen een theatervoorstelling en een film?  

…. 

Ik verwacht dat jullie het verschil weten: een theatervoorstelling gebeurt hier & nu. Een film is 
vooraf opgenomen. Een film kan je op pauze zetten en terugspoelen en de acteurs horen je niet 
als je er doorheen schreeuwt, lacht of gaapt. Bij een theatervoorstelling is dat anders. 

Echt en niet-echt 

Vraag: wat vinden jullie echter, een film of een theatervoorstelling?  
  
Echt en niet-echt zijn belangrijke onderwerpen in de voorstelling die jullie gaan zien. Wat is echt en 
wat is niet-echt? Wanneer is iets niet-echt? Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? En heb 
je wel eens getwijfeld of iets echt of niet-echt was? Vinden jullie het belangrijk om te weten of iets 
echt is of niet? Wanneer vind je het WEL belangrijk? En wanneer NIET? 

De titel 

De titel van de voorstelling is: Chef KAnin - LAAt zich niet kisten. (Omdat we de zAAk A zijn, 
schrijven we in een titel alle a’s als A.) 

Chef Kanin is een kinderboekenreeks. Boeken in een reeks hebben vaak een ondertitel, zoals ‘en 
de Steen der Wijzen’. ‘Laat zich niet kisten’ is ook een ondertitel.  

Weten jullie wat 'laat zich niet kisten' betekent?  
a) Zoekt naar aandacht 
b) Wil niet op reis als sinaasappel 
c) Laat zich niet klein krijgen 

De voorstelling heeft deze titel natuurlijk niet voor niets. Ik ben benieuwd of jullie na afloop 
snappen waarom we de voorstelling zo genoemd hebben.  

Veel plezier met de voorstelling!  



Na afloop 

Jullie hebben de voorstelling gezien! Hieronder een paar ideeën om na te denken en na te praten 
over Chef KAnin - LAAt zich niet kisten. 

Theatervoorstelling 

Hadden jullie vóór de voorstelling aan een denkbeeldig kind in een denkbeeldig land waar ze geen 
theater kennen, uitgelegd wat een theatervoorstelling is? Voldeed deze voorstelling aan die 
omschrijving? Waarin wel en waarin niet?  

Na het zien van een theatervoorstelling kan je een recensie schrijven. Als de juf of meester het 
goed vindt, mogen jullie een recensie schrijven over Chef KAnin - LAAt zich niet kisten.  

Wat staat er in een recensie?  

1) Schrijf een paar zinnen over wat je gezien hebt. Let op! Je geeft nog niet je mening. Je 
beschrijft alleen kort wat je gezien hebt aan iemand die de voorstelling niet gezien heeft. 

2) Daarna geef je je mening. Wat vond je leuk/goed/mooi/ontroerend/grappig/saai/stom/dom/
kinderachtig/slim/briljant/interessant/anders-dan-verwacht/opmerkelijk/gek/raar/geinig? Vertel 
ook waarom je dat vond!   

de zAAk A vindt het heel leuk om jullie recensies te lezen! Ze kunnen worden gemaild naar 
Annelies@dezAAkA.nl. 

Echt en niet-echt 

‘Echt en niet-echt’ spelen op verschillende manieren een rol in de voorstelling. Op welke manieren 
vinden jullie dat echt en niet-echt een rol speelden? 

De titel 

Kan je de titel van de voorstelling uitleggen? 

We hadden de voorstelling ook anders kunnen noemen.. Hebben jullie een goed idee voor een 
andere titel?  

De vragen 

De vragen die in de voorstelling gesteld werden, zijn: 

- Bestaat Chef Kanin? (Je kan ook vragen: bestaat Harry Potter?)  
- Kan alleen de schrijver zélf een boek over Chef Kanin (of Harry Potter) schrijven? Of kan 

iemand anders dat ook? 
- Ben je de baas over wat er in je hoofd gebeurt?  

Over welke vraag willen jullie of de juf of meester nog doordenken en -praten? Je kunt eerst je 
eigen gedachten opschrijven (en weer mailen naar Annelies@dezAAkA.nl !) of meteen met elkaar 
in gesprek gaan. Je kunt ook ná een gesprek je eigen gedachten opschrijven. Er bestaat niet één 
goed antwoord op deze vragen. Het gaat erom wat jij en anderen er zelf over denken.  

Als jullie met elkaar in gesprek gaan, let dan hierop: 

- Luister naar elkaar. Als je niet snapt wat iemand bedoelt, mag je dat aangeven.  
- Reageer op elkaar. Het wordt interessanter als je niet alleen je eigen dingen wil zeggen, maar 

ook aansluit bij iets wat iemand anders zei. Ben je het er mee eens of oneens wat iemand zei? 
- Waarom ben je het met iemand eens of oneens? Waarom denk je zus of zo? Geef een reden 

voor je mening. Een argument. 


