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Beste docent, 
 
Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen de voorstelling 'ANTI' van TG De 
Klassieken. In deze lesbrief vindt u meer informatie over het gezelschap, de 
inhoud van de voorstelling en een aantal opdrachten die u als voorbereiding 
en nabespreking kunt gebruiken. U kunt natuurlijk zelf bepalen welke 
opdrachten er het beste bij het niveau en de leeftijd van uw klassen past. 
Wij kiezen ervoor om vooraf geen kijkopdrachten te geven, omdat we de 
leerlingen willen stimuleren de voorstelling op hun eigen manier te beleven.  
 
De voorstelling duurt circa 65 minuten, daarna is er nog een kort nagesprek 
met de acteurs waarin de leerlingen de gelegenheid krijgen om vragen te 
stellen. 
 
Wij zouden het op prijs stellen als u de leerlingen die niet eerder een 
voorstelling hebben bezocht hierop wilt voorbereiden. Dit door ze vertellen 
dat ze hun mobiele telefoon uit moeten zetten, niet mogen eten of drinken en de zaal gedurende de 
voorstelling niet mogen verlaten. Wij vinden het absoluut geen probleem als de leerlingen tijdens de 
voorstelling reactie geven op hetgeen zij zien, zij worden hier zelfs toe uitgenodigd, zolang het hun 
medeleerlingen en de acteurs niet stoort. 
 
De voorstelling wordt door vier professionele acteurs gespeeld; Derk Oudshoorn, Annemieke Elstak, 
Aron Elstak en Charlotte Kloosterman en is geschreven door Michelle van Daalhoff en geregisseerd 
door Annemieke Elstak. ANTI is de derde voorstelling van TG De Klassieken gemaakt voor de dolegroep 
12+. ANTI tourt dit jaar voor het vierde seizoen langs scholen en theaters door heel Nederland. Hierbij 
ook een trailer van ANTI uitsluitend bedoeld voor de docenten:  
https://www.youtube.com/watch?v=sTF7qGeuzVk 
 
Wij wensen u veel plezier met het voorbereiden op en het kijken naar onze voorstelling 'ANTI' en 
willen u en de leerlingen van harte uitnodigen om een reactie achter te laten in het gastenboek op 
onze website www.tgdeklassieken.nl of op onze Facebookpagina of instagram pagina: 
@tgdeklassieken 
 
Hartelijke groeten, 
 
Annemieke Elstak 
Artistiek directeur TG De Klassieken 
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INFORMATIE VOOR DE DOCENTEN: 
 
TG DE KLASSIEKEN 
 
TG De Klassieken (voorheen Theatergroep Mangrove) is een theatergezelschap uit Rotterdam. We 
hebben een enorme liefde voor het werken met klassiekers in al zijn vormen: toneelstukken, 
verhalen, opera's, literatuur etc. We zien in die verhalen veel raakvlakken met het leven van nu. 
Rondom die klassiekers hangt soms een zweem van mufheid: ouwe meuk, lange teksten en 
weinig (inter)actie. Daarom pakken wij de essentie van een klassieker en blazen we alle stof eraf. 
Een voorstelling van De Klassieken is als een avondje Netflix on stage: rauw, spannend en echt.  
We willen onze liefde voor theater overbrengen naar iedereen, van elke leeftijd en elke culturele 
of economische achtergrond, overal in Nederland. We willen de werken van Shakespeare, De 
Grieken, Tsjechov en al die anderen laten voortbestaan, maar wel op onze manier. We brengen 
onze voorstellingen in alle denkbare theaterstijlen: toneel, muziektheater en locatietheater voor 
jong en oud. 
 
Onder Theatergroep Mangrove maakten we al bewerkingen van Klassiekers voor het voortgezet 
onderwijs die allemaal meerdere seizoenen toerden langs scholen en theaters in het hele land. Dit 
zetten we natuurlijk voort onder TG De Klassieken, maar we gaan veel meer doen. We gaan ook 
voorstellingen maken voor de bovenbouw van het primair onderwijs en vrije voorstellingen voor 
iedereen vanaf 16 jaar. Klassiekers spreken al eeuwenlang alle lagen van de bevolking aan en dat 
is wat wij als gezelschap ook beogen. Met onze Rotterdamse roots staan wij met beide benen in 
de maatschappij en zijn we op de hoogte van alles wat er speelt op politiek, maatschappelijk en 
sociaal gebied. Vanuit daar leggen wij de link met de Klassiekers en proberen hen naar het nu te 
halen, terwijl we het oude ook deels behouden. Wij maken geen adaptations, 
maar appropriations, wat simpelweg betekent dat wij de verhalen van toen gebruiken om 
verhalen van nu te vertellen.  
 
Het artistiek team van TG De Klassieken is jong, maar zeker niet onervaren. Als makers, acteurs en 
schrijvers hebben zij intussen hun sporen in het vak verdiend en zijn zij continu bezig om het 
contact met alle doelgroepen waarvoor zij maken te behouden en zich te blijven ontwikkelen in 
hun visie en makerschap. In hun opvatting zij zijn zeer Rotterdams: geen woorden, maar daden. 
Dat is tijdens de coronacrisis zeker ook gebleken, aangezien zij als één van de weinige 
gezelschappen bleven produceren en spelen, zowel live als online. De medewerkers van TG De 
Klassieken delen deze visie en blinken dan ook uit in hard werken en saamhorigheid. Met hun 
wortels in Rotterdam en de verbinding met Rotterdam als één van de belangrijkste kerndoelen, 
kan het gezelschap niet anders dan een afspiegeling van de stad zijn. Inclusiviteit staat hoog in het 
vaandel en TG De Klassieken hecht er veel waarde aan om veel energie te steken in het zijn van 
een gemêleerd gezelschap, op alle vlakken, en zich te blijven scholen, ontwikkelen en bevragen op 
het gebied van inclusie.  
 
Ook aan talentontwikkeling hechten wij grote waarde. Wij willen een plek zijn waar jong 
(afgestudeerd) talent een kans krijgt. Dit doen we o.a. door het ontwikkelen van 
theaterlaboratoria waar (nieuwe) makers, schrijvers en acteurs worden uitgenodigd voor een 
wederzijdse kennismaking, waardoor we ons creatieve team kunnen verbreden. Ook zijn wij een 
erkend leerbedrijf, waar stagiairs van creatieve en kunstvakopleidingen, voor en achter de 
schermen, hun eerste stappen in het professionele theaterveld kunnen zetten.  
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VOORBEREIDING VOOR DE LEERLINGEN O.L.V. DE DOCENT : 
 
Voorbereidende opdrachten 
 
Presentatie 
Zoek informatie op over theater in het oude Griekenland. Verdeel de klas in verschillende groepen en 
laat elk van hen informatie opzoeken over een onderdeel van theater in het oude Griekenland. Laat ze 
hier een kleine presentatie over houden met eventueel beeldmateriaal.  
 
Onderdelen: 
 - Het toneel/gebouw 
 - De acteurs/koor 
 - Schrijvers 
 - Kostuums/decor 
 - De stukken 
 - Griekse tragedies 
 
 
Verwerkingsopdrachten 
 
Hieronder staan een aantal vragen die de leerlingen kunnen beantwoorden na het zien van de 
voorstelling. U kunt natuurlijk zelf ook de vragenlijst aanvullen. 
 
Vragen voor alle klassen: 
1. Welke elementen van theater uit het Oude Griekenland zag je terugkomen? 
2. Welk personage sprak jou het meeste aan en waarom? 
3. Herkende je muziek? Zo, ja welke nummers? ( Voor de docenten: in de voorstelling worden covers 
van de volgende pophits gebruikt: ‘Run the world’, Family Portrait’, ‘Bang bang’ en ‘Titanium’ 3 
verschillende versies.) 
4. Snap je Kreon’s besluit om Polyneikes niet te begraven. Licht dit toe. 
5. Met wie identificeer jij je meer? Antigone of Ismene? En waarom? 
 
Extra vragen voor de bovenbouw: 
6. Zou jij iemand verraden voor geld of voor het behouden van je baan? (vb. net als de voedster). Licht 
dit toe. 
7. Hoelang blijf je achter je principe staan? Wanneer zou jij zwichten. (vb. van Antigone die zelf voor 
haar dood kiest) 
8. Vind je Antigone rebels of juist iemand die tegen het onrecht vecht? Licht dit toe.  
9. Wat vind je van het verschil tussen mannen en vrouwen dat wordt gemaakt in de voorstelling? Kan 
je een vergelijking trekken met actuele situaties in de wereld en hoe zit dat daar?  
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Nabespreking 
 
1. Gesprek over theater. 
Bespreek de voorstelling na op de volgende punten: 
 

- Welke thema’s zitten er voor jou in deze voorstelling? 
- Wat vond je van het verhaal van Antigone en vind je het nog steeds actueel? 
- Wat dacht je toen je hoorde dat je naar de voorstelling ‘Antigone’ ging? En wat denk je nu 

je hem gezien hebt? 
- Zou je deze voorstelling aanraden aan je vrienden en wat zou je dan vertellen erover? 
- Wat vertelden de kostuums je over de verschillende personages? 
- Wat vond je van de acteurs? 
- Hoe zou je de manier van acteren omschrijven? 
- Wat denk je dat de makers met het decor willen laten zien? (voor de docenten: hiërarchie, 

goud, status) 
- Als je aan elk personage één emotie moet koppelen. Welke zijn dat dan?  

 
2. Spelen 
A.  Maak met een groepje een eigen bewerking van 5 minuten van de voorstelling die je hebt 

gezien. Laat het volgende hierin terugkomen: 
 - De personages 
 - De discussies tussen de acteurs (eigen invulling) 
 - Het verhaal van Antigone  
 
B. Speel de scène die jij het beste herinnert na, maar dan in soapvorm. 
 Wat is het belangrijkste bij soapacteren? 

Voor de docenten: 
- Incasseren (uitleggen wat dat is) 
- Articuleren 
- Groots spel (niet geloofwaardig) 
- Veel emotie 
- Groot mimiek 

 
Extra opdrachten voor de bovenbouw: 
 
3. Schrijven 
Stel je voor dat jij een recensent bent van een krant of tijdschrift. Schrijf een recensie over ANTI met 
daarin waarom mensen volgens jou wel of niet naar deze voorstelling zouden moeten gaan en een 
korte samenvatting over het stuk en hoe dit gespeeld werd. 
 
4. Opzoeken 
Teken de stamboom van de familie van Antigone. Zoek de namen die je niet meer weet op via het 
internet.  
 

 


