
WERKTUIG - PNT

KIJKBRIEF VOOR LEERKRACHT

Beste leerkracht,

In deze brief vind je informatie en een kijkwijzer bij de digitale versie van de voorstelling 
‘Werktuig’ van theatergroep PNT.

Over de voorstelling: 
 Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een dorp waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet hij Jan.  
 Jan neemt hem op sleeptouw en samen ontdekken de jongens een verlaten schuur. Op een nacht kijkt  
 Erik met zijn verrekijker uit het raam en ziet er licht branden. Het wordt echt spannend als ze een  
 opdracht vinden!

 De jongens gaan op onderzoek uit naar de geheimzinnige bewoner. Steeds is er een nieuwe opdracht  
 die Erik en Jan moeten uitvoeren. Al snel verliezen ze zich in hun eigen verbeelding. Totdat de   
 werkelijkheid hen inhaalt...

Werktuig is een mysterieuze en speelse verteltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid 
en verantwoordelijkheid. Twee spelers vertellen een verhaal, dat zij muzikaal begeleiden met geluiden van 
gereedschappen. Het verhaal is geïnspireerd op het nummer What’s he building in there van Tom Waits.

Om de voorstelling Werktuig en de intro en outro video’s te bekijken klik hier 
Vervolgens log je in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per mail 
hebt ontvangen. Eenmaal ingelogd zie de volgende video’s.

 Intro video De spelers stellen zichzelf in hun rol voor. De één is duidelijk baziger dan de ander.
 Vragen  Vraag aan de leerlingen wat ze denken dat de relatie tussen de twee is.
  In de voorstelling worden deze jongens beste vrienden. Hoe ontstaat vriendschap?
  Hoe leg je contact met andere kinderen?
	 	 Waarom	is	het	fijn	om	vrienden	te	hebben?

 Werktuig - PNT In deze video is de voorstelling te zien.

 Outro video In deze video stellen de spelers twee vragen
  1. De voorstelling ging over een schuur, een geheimzinnige plek, kennen jullie een  
      geheime plek? Wat maakt dat spannend? 
  2. Wat betekent vriendschap voor jou. Wanneer ben je bevriend en wat moet je  
      daarvoor doen. Of juist laten? 
  Opdracht De antwoorden kunnen in een mail of in een video worden gestuurd naar
      info@pntheater.nl. De klas krijgt persoonlijk antwoord. Jullie ontvangen een 
      mail als jullie gemaild hebben of een videoboodschap als jullie een video hebben toe  
      gestuurd. 

We wensen jullie veel plezier bij Werktuig. En graag tot snel, live in het theater of in de klas!
We staan in de startblokken en komen naar jullie toe zodra het weer kan en mag met bekende en nieuwe 
voorstellingen!

Met vriendelijke groet,
PNT 
in samenwerking met STT produkties.
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