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Beste Leerkracht,
Het is bijna zover! Je gaat binnenkort met je klas naar het theater om de voorstelling
“Blinde Vlek” van Het Houten Huis en Wabi/Sabi te zien. Deze brief helpt je om je bezoek
met de leerlingen goed voor te bereiden en na te bespreken. Ervaring leert dat leerlingen
daardoor beter in de zaal zitten en een verbinding kunnen maken tussen de voorstelling
en hun eigen leven. We hopen dat jullie samen veel kijk- en luisterplezier hebben!
Over de voorstelling
De voorstelling Blinde Vlek gaat over de voortdenderende technologische evolutie.
Laten we ons door de groeiende mogelijkheden van de technologie manipuleren of redt
het levens? Of allebei? De voorstelling maakt gebruik van acrobatiek, live muziek, teksten
en beeldende elementen om te laten zien waartoe de technologie in staat is.
Voorbereiding en verwerking
Er is lesmateriaal ter voorbereiding op het theaterbezoek en lesmateriaal ter verwerking
achteraf. Beiden kunnen worden gegeven via twee powerpoints die bij deze brief zijn
gevoegd. Een korte samenvatting volgt in het onderstaande; de gehele les is te volgen
(en te geven) via de powerpoint slides.

Vooraf
In de voorbereiding komen de leerlingen via een QR code in slide 2 bij de opdracht, ze
moeten een aantal vragen beantwoorden via hun telefoon en de algemene voorwaarden
accepteren. Door dit te doen komen ze bij de trailer van de voorstelling, die ze aan de
hand van vragen kunnen bespreken in tweetallen. Het is fijn als je na dit gedeelte, wat
op de individuele telefoons gebeurt, even kort klassikaal bespreekt wat ze in hun tweetal
hebben besproken. Dan volgt er een ‘bericht’ vanuit Het Houten Huis, dit kan worden afgespeeld, hierin wordt duidelijk dat de leerlingen met het accepteren van de voorwaarden
een aantal dingen aan elkaar hebben ‘beloofd’. Hier zullen waarschijnlijk vragen over komen, het is van belang dat je communiceert dat de leerlingen zich hier echt aan moeten
houden. Ze hebben immers de voorwaarden geaccepteerd. De voorwaarden worden kort
in slide 5 herhaald. Je kunt afsluiten met de vraag op de laatste slide en alvast bespreken
wat er belangrijk is als je naar het theater gaat. Dit kan je natuurlijk ook pas doen op de
dag dat jullie gaan.
Achteraf
Op de slides staan vragen ter bespreking van jullie bezoek. Slide 1 is een algemene
nabespreking. Slide 2 is een bespreking van de algemene voorwaarden die de leerlingen hebben geaccepteerd en hoe ze zich daaraan hebben gehouden. Op de slides erna
vind je stellingen waarmee een stellingenspel gespeeld kan worden. Antwoorden worden
gegeven door links of rechts in het lokaal te gaan staan. Belangrijk om ook te vragen naar
de redenen waarom de leerlingen ergens zijn gaan staan. Op de laatste slide staat nog
een extra opdracht waarin een kunstzinnige uiting wordt gegeven aan de ideeën van de
leerlingen over de technologie van de toekomst. Voor als je tijd hebt. Als de leerlingen het
leuk vinden kunnen ze de gemaakte foto ook naar ons sturen!
Wat heb je nodig?
• De powerpoint presentaties uit de bijlagen
• De leerlingen mogen hun telefoon gebruiken en hebben internet nodig

We hopen dat jullie veel plezier beleven!
Het Houten Huis en Wabi Sabi

