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Utrecht ,februari 2020 

 
 
Beste leerkracht, 
 

Binnenkort gaan de leerlingen van uw groep kijken naar de voorstelling Roos & Ariadne van het 

NUT (Nieuw Utrechts Toneel). Deze voorstelling maakt deel uit van het Kunstmenu 2019 / 2020 

van Cultuuronderwijs Utrecht voor groep 5 t/m 8. De lesbrief geeft informatie over het NUT en de 

inhoud van de voorstelling én een aantal praktische lesideeën die u als voorbereiding op of als 

verwerking van de voorstelling kan geven aan uw leerlingen.  

Onze ervaring leert dat het plezier en de betrokkenheid van leerlingen groter wordt, 

wanneer u de voorstelling in de klas voorbereidt. We vragen hiervoor uw medewerking en een 

uurtje van uw tijd. Het lesmateriaal heeft tot doel om kinderen de voorstelling op zichzelf te laten 

betrekken en vooraf hun eigen relatie tot de thema’s van de voorstelling te bepalen.  

Mocht u nog vragen hebben over de voorstelling of deze lesbrief, neemt u dan gerust contact op. 

 

We wensen je heel veel kijkplezier bij Roos & Ariadne! 

 

Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)     Cultuuronderwijs Utrecht 

Neeltje van Balkom       Marije van ‘t Sant 

neeltje@nieuwutrechtstoneel.nl     marije@co-utrecht.nl 

 

0627566294        0630658574  
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Over het (NUT) Nieuw Utrechts Toneel 
 
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) is een dynamisch en ambitieus theatergezelschap gevestigd in 

Utrecht. Wij zijn het stadsgezelschap van Leidsche Rijn en het meest nieuwsgierige en gastvrije 

gezelschap van Nederland. We maken theater over de strijd tussen toekomst en verleden. Dat 

doen we in onze standplaats, de rest van het land en daarbuiten, op bijzondere locaties en 

desnoods in theaters. Onze voorstellingen hebben de kracht beweging te brengen in dat wat vast 

zit: ideeën, gewoontes en (voor)oordelen over de ander. Onze voorstellingen zijn voor 

volwassenen én we maken jaarlijks één voorstelling voor jong en oud.  

Makers en spelers Roos & Ariadne 
Tekst Floor Leene 

Regie Daniël van Klaveren  

Spel Karlijn van Kruchten en Patsy Kroonenberg 

Kostuums Maartje Prins 

Decor- en lichtadvies Claus den Hartog 

Productie Femke Brands 

 

Over Roos & Ariadne 
Schrijver Floor Leene vertelt in een video waar Roos & Ariadne over gaat en introduceert hele kort 

en helder de personages en de mythe. Deze kunt u ook aan uw leerlingen laten zien >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=2yh86SXxrg8 

De voorstelling 
“Spikkel, 7 jaar, vuilnisbakkenras, reu. Lieve hond, goed met kinderen. Vanwege een scheiding 
zoeken we een nieuw fijn huis voor hem. Bieden vanaf 15 euro.” 
 

Sinds haar moeders zijn gescheiden woont Roos in een nieuw huis en dat is beyond stom. De 

muren stinken naar verf en alles is vreemd. En nu zijn ze ook nog van plan om Spikkel weg te 

doen!? Maar Roos wordt niet boos, want zo zit ze niet in elkaar. In haar nieuwe kamer vindt Roos 

een rode draad. Ze volgt de draad en komt in een doolhof terecht. Daar ontmoet ze Ariadne. 

 

Ariadne is knal verliefd. Op de knappe Theseus. Ze hielp hem ontsnappen uit het moeilijkste en 

gevaarlijkste doolhof ooit. En redde hem zo uit de bek van de mensetende Minotaurus. Maar 

direct daarna heeft Theseus haar gedumpt. Ariadne is woedend. Als Ariadne het opgerolde rode 

draad in de hand van Roos ziet wordt ze nóg bozer: hoe komen ze nu ooit uit het doolhof? 

De mythe 
Roos & Ariadne is een stoere voorstelling over liefde in al zijn soorten en maten, geïnspireerd op 

het mythologische verhaal van De Draad van Ariadne.  
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Ariadne is de dochter van Minos en Pasiphaë, de koning en koningin van Kreta. Uit een romance 

tussen haar moeder en een witte stier wordt haar halfbroer de Minotaurus geboren. Een wezen, 

half mens, half stier, dat zich voedt met mensenvlees. Haar vader, koning Minos, sluit de 

Minotaurus op in een speciaal gebouwd labyrint en drijft er elk jaar zeven Atheense jongens en 

meisjes naar binnen. Een gruwelijk evenement, waarbij de kinderen als voedsel voor de 

Minotaurus zijn, want eenmaal binnen is de uitgang uit het doolhof onmogelijk te vinden.  

 

Eén van de kinderen is Theseus. Als Ariadne Theseus ziet is ze in één klap smoorverliefd. Zo’n 

jongen heeft ze nog nooit gezien. Ze besluit hem te helpen om uit het doolhof te ontsnappen. In 

de nacht sluipt ze zijn vertrek binnen en geeft hem een kluwen rode wol en een zwaard. Met het 

zwaard kan hij de Minotaurus doden en via de rode draad kan hij de uitgang terugvinden.  

 

Theseus is haar oneindig dankbaar en belooft met haar te trouwen. Hij doodt de Minotaurus en 

vindt de uitgang via de rode draad. Maar eenmaal buiten, zonder de hete adem van de dood in 

zijn nek, staat een huwelijk met het meisje hem een stuk minder aan. Hij vlucht en laat Ariadne 

met een gebroken hart achter.  

 
In de voorstelling Roos & Ariadne, starten we het verhaal wanneer de Minotaurus verslagen is en 

Theseus gevlucht is voor de liefde van Ariadne. Op het slagveld ontmoet Roos een gebroken 

Ariadne, vol woede en wraak. Omdat Roos de draad die naar de uitgang leidde heeft opgerold, 

zitten de meisjes opgesloten in het labyrint. Daar komen ze zichzelf, elkaar en schimmen uit hun 

leven tegen. Schimmen zoals de Minotaurus, koning Minos, de witte stier en Roos haar hond 

Spikkel. De schimmen ontvouwen de mythe, vertellen het verhaal van Roos en geven allemaal hun 

eigen kijk op de liefde. Ze zijn de puzzelstukjes waardoor de meisjes uiteindelijk de weg terug 

weten te vinden uit hun labyrint.  

Thematiek: liefde 
Liefde is een mooi thema voor basisschoolkinderen; op hun leeftijd is liefde abstract, verliefdheid 

en seksualiteit spelen (nog) geen rol. Dat biedt ons de kans het thema vanuit andere invalshoeken 

te benaderen. We spelen daarbij vooral met de maatschappelijke norm rondom liefde.  

 
Liefde kent vele vormen. Liefde voor je hond is anders dan de liefde voor je oma, je knuffel of die 

knappe jongen op kamp. Hoe kan het dat je ouders ineens niet meer van elkaar houden? Waarom 

doet je zus ineens zo vreemd als ze die ene jongen ziet? Liefde is veranderbaar en ongrijpbaar. Je 

kan er hemels gelukkig van worden, maar ook intens verdrietig. Liefde is raar, leuk, stom en 

geweldig.  

 

Autonomie van het kind 
Het personage Roos leert in de voorstelling dat liefde altijd in beweging is. En dat liefhebben of lief 

gevonden worden niks te maken heeft met lief doen. Roos doet lief en streeft naar harmonie, ze 

denkt dat ze lief moet doen om liefde te kunnen krijgen. Daarin wordt ze bevestigd door haar 

omgeving, zoals door haar juf op school. Van Ariadne leert ze dat lief doen en liefde krijgen geen 
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bal met elkaar te maken hebben. Dat je onwaarschijnlijk boos mag doen en toch liefde kunt 

krijgen. Dat boos zijn je geen slecht mens maakt.  

 

Ariadne komt tot de ontdekking dat de liefde van een ander niet zaligmakend is. Dat de liefde die 

ze van Theseus wil, maar niet krijgt, uiteindelijk niet van belang is. Dat haar liefde voor zichzelf – 

los van wie dan ook – het waardevolste is dat ze heeft.  

 
De draad en het labyrint staan symbool voor de zoektocht van Roos en Ariadne. En voor de 

zoektocht die alle kinderen moeten doen naar wat liefde is en naar wie zij zelf zijn. Een zoektocht 

overigens die niet zou moeten stoppen als je volwassen bent. 

 

Aan de slag met uw leerlingen 

Kringgesprek over voorstellingsbezoek en kijketiquette  
Naar een theatervoorstelling gaan brengt bepaalde gedragsregels met zich mee. Deze zijn er niet 

om het publiek te pesten, maar om de acteurs in een zo goed mogelijke concentratie te houden, 

zodat de voorstelling het meest tot zijn recht komt. Roos & Ariadne speelt op bijzondere locaties 

(o.m. op scholen) en in een bijzondere publieksopstelling: kinderen zitten kriskras door elkaar en 

de actrices bewegen zich tussen de stoeltjes door. Dat kan zorgen voor wat spanning en 

consternatie. Des te belangrijker is het om dit kringgesprek te voeren.  

 

Televisie versus theater  
Kinderen zijn allemaal vertrouwd met televisie kijken. Maar vaak moeten ze nog vertrouwd raken 

met het kijken naar een theatervoorstelling. Een voorstelling is ‘live’ en wordt dus gemaakt waar 

je bij bent. Het gedrag van het publiek is van invloed op de kwaliteit van de voorstelling in 

positieve, maar ook in negatieve zin. Bijvoorbeeld bij praten, of tijdens de voorstelling naar de wc 

gaan. 

 

Houd een gesprek met de leerlingen over de grote verschillen tussen televisie en theater. En 

bespreek de regels die bij een voorstelling horen:  

- Je mag wel lachen tijdens de voorstelling, maar niet praten. Dat horen de spelers ook.  

- Blijf zitten als je het niet zo goed ziet. Als je staat zien de kinderen achter je niets. 

- Mobiele telefoons gaan helemaal uit en zitten in de tas 

- Geen foto’s maken tijdens de voorstelling 

- Niet eten of drinken tijdens de voorstelling, dit kan het andere publiek storen en de acteurs 

uit hun concentratie halen. 

- Vóór de voorstelling naar de w.c., want tijdens de voorstelling mag je niet van je plek. Dat 

stoort de spelers en de andere toeschouwers.  

 

Misschien verzinnen jullie samen nog wel meer goede afspraken. Die horen wij dan ook heel 

graag! De ervaring leert dat het ook zinvol is om de begeleiders te informeren over de regels. 

Zeker de mobiele telefoon-regel wordt nog wel eens vergeten. 
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Opdracht: ‘Eerste Hulp Bij Emoties’  
Deze opdracht kan voorafgaand aan de voorstelling óf als verwerkingsopdracht worden ingezet. 

De bedoeling is dat leerlingen een vlog of video maken waarin ze tips opnemen voor kinderen die 

wel eens heel boos / heel verliefd / heel verdrietig / heel bang zijn. Roos en Ariadne gaan allebei 

zó anders om met hun gevoelens. Hoe zou dat met de leerlingen in uw klas zijn?  

Liever niet met video aan de slag? Maak er dan een tekenopdracht van.  

 

Nodig: 1 mobiele telefoon / camera per groepje (of: teken- of schildermaterialen) 

Inspiratie / voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=D4gVoR7eBJI&t=5s 

 

Stap 1 > Maak groepjes van 3 – 5 leerlingen 

De tekenvariant is individueel. 
 

Stap 2 > Kies een onderwerp waar je tips over wilt geven. Je kan kiezen uit: 

• heel erg boos zijn 

• heel erg verliefd zijn 

• heel erg bang zijn 

• heel erg verdrietig zijn 

 

Stap 3 > bespreek met elkaar het onderwerp en wat bij jou het beste werkt. Verzamel de beste 

drie tips die jullie samen verzinnen. Het is leuk om ze te nummeren, met de beste tip op 1 

natuurlijk. 

De tekenvariant kan zich tot een tip beperken. 
 

Stap 4 > Bepaal wie er in beeld komt/komen, wie de cameravrouw of -man is en of er nog overige 

taken zijn. 

 

Stap 5 >  Maak een video waarin je jullie tips bespreekt. Het is leuk om ze te nummeren, met de 

beste tip op 1 natuurlijk. Als je een bepaalde tip wilt toelichten, wilt uitleggen waarom je het zo’n 

goede of belangrijke tip vindt, dan mag dat. Zorg ervoor dat het filmpje niet langer is dan ongeveer 

een minuut.  

Of: maak een tekening van jouw beste tip / wat jij altijd doen.  
 

Stap 6 > Kijken! Bekijk de filmpjes van de andere groepjes en geef tips en tops.  

 

 


