Voorbeeldles speelstijl
Lesdoel: de leerlingen kennen het begrip vierde wand, weten wat de
mogelijkheden zijn van het spelen hiermee en kunnen dit toepassen in een
scène.

Materiaal:
Voor opdracht 1:
Filmpje: Begin voorstelling
Voor opdracht 2:
Filmpje: Waterput – film
Waterput – tekst film
Filmpje: Waterput deel 1 – voorstelling
Waterput - tekst voorstelling
Voor opdracht 3:
Filmpje: Waterput deel 2 - voorstelling
Pen en papier

Opdracht 1 – analyse
Inleidende opdracht, 15 minuten
Informatie voor de leerkracht:

In Lawrence of Arabia wordt gewerkt met een vertellende speelstijl. We zien vier
acteurs: Sadettin, Pip, Alidtcha en Giovanni. Sadettin speelt in de voorstelling enkel
zichzelf, en is verteller. De andere acteurs, stagiairs, spelen zowel zichzelf als alle
personages. In deze opdracht analyseren de leerlingen hoe je kan zien dat het om een
vertellende voorstelling gaat.

Opdracht:

Kijk naar het filmpje waarin je het begin van de voorstelling ziet. Bespreek met elkaar
het volgende:
- Wat valt je op aan het kostuum?
- Wat valt je op aan het decor?
- Wat valt je op aan de manier waarop de acteur op het podium staat? Wat zou
dat kunnen betekenen?
- Wat valt je op aan de manier waarop Sadettin tegen de andere acteurs praat?
- Sadettin praat niet alleen tegen de andere acteurs, maar ook tegen het publiek.
Hoe heet dit in het theater?
De vierde wand
In het klassieke theater bestaat er een afspraak dat de acteurs op het toneel zich in één
wereld bevinden, de fictieve, en de toeschouwers in een andere, de werkelijkheid. Op
het toneel de schijn, in de zaal de werkelijkheid. De twee zijn van elkaar gescheiden
door een fictieve wand: de vierde wand. Vooral bij het traditionele lijsttoneel kun je je
die voorstellen als een glasplaat tussen het toneel en de zaal – de andere drie wanden
zijn die van het toneel. De toeschouwer observeert de acteurs achter de vierde wand
alsof ze zich op een filmdoek of in een bewegend schilderij zouden bevinden.
(Uit: Drie kluiten op een hondje, Rob Klinkenberg)
In Lawrence of Arabia wordt de vierde wand continu doorbroken: de acteurs spreken
dan tegen het publiek.
-

Brainstorm: waarom zou je in een voorstelling de vierde wand juist wel of niet
doorbreken?
Brainstorm: bedenk met elkaar wat er allemaal mogelijk is als je de vierde
wand doorbreekt. (bijvoorbeeld: extra informatie geven aan het publiek,
terzijdes, commentaar leveren op wat er op de vloer gebeurt.)

Opdracht 2 - de scène bij de waterput
Onderzoeksopdracht, 45 minuten
Informatie voor de leerkracht:

De scène bij de waterput is misschien wel de bekendste scène uit de film Lawrence of
Arabia. In de voorstelling wordt de scène bij de waterput nagespeeld èn van
commentaar voorzien.
De Engelse Lawrence krijgt van de Britten de opdracht om naar de machtige prins
Faisal te reizen. Lawrence gaat op pad met zijn gids Tafas om Faisal te zoeken en hem
te overtuigen dat de Arabieren in opstand moeten komen tegen de Turken (de
Ottomanen). Immers: als prins Faisal overtuigd is, zullen de andere Arabieren zich
aansluiten. Faisal moet dus de grote bondgenoot van de Engelsen worden. De scène bij
de waterput speelt zich af op de reis naar prins Faisal.

Opdracht:

Geef de leerlingen een inleiding op de scène bij de waterput. Kijk daarna de scène uit
de voorstelling. Analyseer met elkaar de manier van spelen; het grote spel en het
doorbreken van de vierde wand.
Deel de groep op in groepjes van 4. De helft van de groepjes gaat de scène bij de
waterput maken zoals in de film. De andere helft van de groepjes gaat de scène maken
zoals in de voorstelling. Het doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in het
verschil tussen de voorstelling en de film. Laat de leerlingen focussen op de manier
van spelen en het (ontbreken van) de vierde wand. Kies zelf of je de scripts uitdeelt of
niet en of de leerlingen de scènes nog een keer mogen kijken op hun telefoon.
In de groepjes ‘film’ zijn er 3 rollen: Lawrence, Tafas, en Sherif Ali. De vierde persoon is
de regisseur. In de groepjes ‘voorstelling’ zijn er 4 rollen: Sadettin, Lawrence, Tafas en
Sherif Ali. Geef de groepjes 15 minuten de tijd om de scène te maken.
Laat nu achter elkaar eerst de scènes van de filmgroepjes zien. Geef aan de kijkers de
vraag: “wat valt je op aan de manier van spelen?” mee. Bespreek dit na het kijken van
alle filmscènes.
Laat nu achter elkaar de scènes zien van het voorstellingsgroepje. Geef de vraag “Wat
is er anders aan deze scènes in vergelijking met de filmscènes?” mee. Bespreek dit na
afloop van het kijken van alle voorstellingsscènes.

Opdracht 3 - de mogelijkheden van vertellend spel
Eindopdracht, 15/45 minuten
Informatie voor de leerkracht:

In de voorstelling Lawrence of Arabia leveren de acteurs continu commentaar op de
film. Dit doen ze bijvoorbeeld door scènes na te spelen en tijdens en na het spelen te
bevragen door middel van verteltekst. In deze opdracht komen de leerlingen erachter
hoe de makers op deze manier de film een nieuwe lading geven. In de vervolgopdracht
voegen zij zelf een perspectief toe aan een gebeurtenis.

Opdracht

Kijk het filmpje waterput deel 2 – voorstelling.
Analyseer samen met de leerlingen wat er hier gebeurt. Gebruik daarvoor eventueel de
volgende vragen:
-

Welke wisseling van rollen vindt plaats?
Waarom wordt hier de vierde wand doorbroken?
Wat gebeurt er bij jou als kijker als je op deze manier wordt aangesproken?
Wat levert deze manier van spelen op/welke mogelijkheden biedt het?

Laat iedereen een gebeurtenis opschrijven waarbij iets niets is wat het lijkt: een
gebeurtenis waar je graag een woordje uitleg bij geeft. Het mag een gebeurtenis zijn uit
je eigen leven, maar het mag ook een scène uit een film zijn of een gebeurtenis uit de
geschiedenis.
Vorm groepjes en kies in elk groepje een gebeurtenis. Maak hiervan een scène waarbij
je afwisselt tussen spelen en vertellen.
Presenteer de scènes en bespreek zowel de speelstijl als welk perspectief de vertelde
tekst heeft toegevoegd.

