
JOUW ROMEO EN JULIA 
Het Chassé theater bestaat 20 jaar en organiseert daarom het project Jouw Romeo en Julia, in samenwerking 
met Nieuwe Veste. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2016, precies 400 jaar nadat William Shakespeare zijn 
laatste adem uitblies, staat Breda bol van de Romeo en Julia-activiteiten. Meer informatie hierover vind je op 
www.jouwromeojulia.nl

Ook als school kun je hieraan meedoen. Stichting Nieuwe veste en het Chassé Theater bieden verschillende 
mogelijkheden om met Romeo en Julia aan de slag te gaan. 

aanbod schoolvoorstelling
Romeo&Julia – Signature onbekend

Special voor Markenhage heeft het theaterduo 
Signature onbekend een voorstelling gemaakt 
naar aanleiding van het thema Romeo en Julia. 
Shakespeares ‘Romeo & Julia’ fris en toegankelijk 
voor klas 1 t/m 3 havo/vwo. Leerlingen worden 
op een luchtige manier meegenomen in het oude 
liefdesverhaal en maken kennis met de taal van 
Shakespeare. Een inspiratiebron om het te hebben 
over liefde, tragedie en theater. 

Deze voorstelling willen ze ook graag spelen op 
andere scholen in Breda. 

Doelgroep:   klas 1 t/m 3 havo/vwo (VO)
Duur:    30 minuten
Aantal:   max 60 leerlingen per voorstelling
Opbouwtijd:   60 minuten voorafgaand aan de voorstelling
Locatie:   Stille afgesloten ruimte; 5 x 4 meter
Techniek:   Wij nemen de benodigde apparatuur zelf mee
Prijs:    1 voorstelling op een dag € 495,- ; 2 voorstellingen op een dag € 895,- ; 
   3 voorstellingen op een dag € 1195,00
Link van de trailer:  http://www.signatuuronbekend.nl/romeo-julia

aanbod workshops aansluitend aan de vakken: CKV/Nederlands/Maatschappijleer/Engels
Het bekendste liefdesverhaal uit de wereldliteratuur is wel het verhaal van Romeo en Julia. Chassé Theater, 
Nieuwe Veste en Bibliotheek Breda gaan op zoek naar nog veel meer liefdesverhalen. Het idee is dat leerlingen 
hun familie, ouders, buurtbewoners, vrienden -en wie weet ook docenten!- gaan interviewen over de liefde in 
hun leven. Liefdesverhalen ophalen dus.  Natuurlijk blijven de verhalen anoniem!

Voor de visualisering kan worden gekozen uit de vormen camera acteren,theater, animatie en fotografi e. Er 
zal tevens een lesbrief ontwikkeld worden met TIPs en TOPs. Want hoe doe je dat nou, iemand vragen naar iets 
dat zo persoonlijk is, als vertellen over de liefde? Voor de methodiek wordt gebruik gemaakt van de ervaringen 
opgedaan in het “Goud van Schorsmolen en Fellenoord”- project.

In deze lesbrief wordt ook verwezen naar verschillende CKV bronnen waarbij het thema Romeo en Julia 
terugkomt. Het project vindt plaats op school  in de weken voor het slotweekend in april. Nieuwe Veste zoekt 
graag scholen die samen aan dit project willen meewerken.



De liefdesverhalen kunnen gevisualiseerd worden op de volgende manieren:

camera acteren ‘eigen balkonscene’
Een opgehaald liefdesverhaal zal verder worden 
uitgespeeld in een korte scene die op de film 
wordt gezet. Aanvullende en verdiepende 
workshops mogelijk op het gebied van camera 
acteren. In deze unieke workshop neemt de 
docent je mee in de wereld van het camera 
acteren. Hij zal zich erop richten om de leerlingen 
zoveel mogelijk te leren spelen en kennis te laten 
maken met de verschillende onderdelen van 
camera acteren. Hij test de geloofwaardigheid 
van de deelnemers voor de camera, doet 
improvisatieoefeningen en zal veel aandacht 
besteden aan het spelen van bestaande scènes, 
deze opnemen, bekijken en evalueren. 

Duur workshop: 1,5 uur 
Kosten workshop: € 95,- (excl. 3,50   
   per leerling aan  
   materiaalkosten)
Eindresultaat:   Het eindresultaat   
   wordt vertoond   
   op de website    
   www.jouwromeojulia.nl  
   en wie weet (onder   
   voorbehoud) ook in het  
   Chassé  Theater   
   op zaterdag 23 april. 

theater
Naar aanleiding van de opgehaald verhalen wordt er gewerkt aan korte scenes waarin deze liefdesverhalen 
worden uitgespeeld. Leerlingen komen in aanraking met de beginselen van het theater, samenspel, 
stemgebruik etc.

Duur workshop: 1,5 uur 
Kosten workshop:  € 95,- (excl. 3,50 per leerling aan materiaalkosten)
Eindresultaat:   De mooiste scènes mogen op zaterdag 23 april in het Chassé Theater worden   
   opgevoerd, voor echt publiek. 

animatie
Met behulp van een cut out animatie zal een korte een scene gemaakt worden van hun eigen opgehaalde 
liefdesverhaal. De school kan de animatie zelf maken of er kan vanuit Nieuwe Veste een aanvullende workshop 
worden aangevraagd. In deze workshop kunnen leerlingen gebruikt maken van de mini animatie studio’s en 
krijgen ze uitleg van een animator over de toepassing van de animatie techniek.

Duur workshop: 1,5 uur 
Kosten workshop:  € 95,- (excl. 3,50 per leerling aan materiaalkosten)
Eindresultaat:   Het eindresultaat wordt vertoond op de website www.jouwromeojulia.nl en wie weet  
   (onder voorbehoud) ook in het Chassé Theater op zaterdag 23 april.

fotografie 
Leerlingen leren hoe ze een soft focus kunnen maken met als thema hun eigen opgehaalde liefdesverhaal. Een 
aanvullende workshop door een fotografie docent legt leerlingen uit hoe ze deze techniek moeten toepassen. 

Duur workshop:  1,5 uur
Kosten workshop:  € 95,- (excl. 3,50 per leerling aan materiaalkosten)
Eindresultaat:   Het eindresultaat wordt vertoond op de website www.jouwromeojulia.nl en wie weet  
   (onder voorbehoud) ook in het Chassé Theater op zaterdag 23 april.



lesideeën

Hieronder nog wat losse lesideeën, als je zelf met Romeo en Julia aan de slag wilt gaan. We vinden het leuk 
om op de hoogte te zijn wat er speelt rondom Jouw Romeo en Julia, dus mail ons of post gerust een bericht 
op de Facebookpagina van jullie lesinvulling en wie weet kunnen jullie de resultaten laten zien op de website 
of in het slotweekend
- Schrijfopdracht: schrijf een liefdesbrief, -gedicht of herschrijf het einde van Romeo en Julia
- Handvaardigheid/tekenen: Vervaardig je eigen balkon
- Engels: Behandel (een deel van) de theatertekst van Shakespeare. Wat zijn de thema’s?
- scheikunde: de gifbeker of juist een liefdeselixer, wat zijn de juiste ingrediënten?
- geschiedenis: hoe ging het eraan toe in de tijd van Shakespeare, denk aan Shakespeare-theater the  
 London Globe
- beweging: maak een choreografie van een grote vechtscène tussen de twee families
- muziek: behandel de muziek van Tsjaikovski uit 1869 of stel een moderne Romeo en Julia soundtrack  
 samen
- dramales/improvisatie
 maak 3 stapels met kaartjes:
 1. thema’s uit Romeo en Julia
 2. locaties uit Romeo en Julia
 3. personages uit Romeo en Julia
 Neem van elke stapel een kaartje en improviseer hiermee een scène

meer Romeo en Julia
- Op www.jouwromeojulia.nl vind je achtergrondinformatie en inspiratie.
- Bibliotheek Breda heeft een speciale pinterest pagina aangemaakt met leuke links: 
 https://www.pinterest.com/anjer1961/romeo-en-julia/?invite_       
 code=43254891b81c52554be5eda855b92736

Op de site van Bibliotheek Breda www.bibliotheekbreda.nl  zal vanaf januari een boekenlijst verschijnen met 
verschillende boeken rondom het verhaal van Romeo en Julia.

contact
Voor meer informatie of het boeken van workshops:
Rose Noël, Stichting Nieuwe Veste, r.noel@breda.nl, (06) 25 64 54 25

voor meer informatie en het boeken van de schoolvoorstelling Romeo en Julia:
Pieter van Loon, Signatuur Onbekend, info@signatuuronbekend.nl, (06) 30 78 80 55
Myrthe Michielsen, Signatuur Onbekend, info@signatuuronbekend.nl, (06) 15 15 50 88
Binnenkort verschijnt de voorstellingstrailer: https://www.facebook.com/signatuuronbekend

voor meer informatie over de activiteiten op vrijdag 22 en zaterdag 23 april:
Karlijn Gerritsen, Chassé Theater, kgerritsen@chasse.nl, (076) 530 31 26


