Beste leerkracht,
Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen de voorstelling Martin Luther King.
Voor u ligt een lesbrief die u voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling kunt gebruiken om uw leerlingen
voor te bereiden op (de thema’s uit) de voorstelling.

Martin Luther King is een muzikale familievoorstelling gemaakt door De Krakeling, Urban Myth en STIP
theaterproducties.
In deze bijzondere voorstelling volgen we het verhaal van de jonge Martin Luther King. Een jonge man die een
wereld van ongelijkheid ontdekt en een nieuwe wereld vormt met de speech waarvan iedereen in ieder geval de
eerste zin kent.
We gaan terug naar 1937, de tijd dat de jonge Martin Luther King onbezorgd met z’n vriendjes uit de buurt
speelde en kleur voor hem nog geen issue was. Totdat hij naar school gaat. Martin mag niet naar de school waar
zijn vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. Hij moet naar een school voor alleen zwarte kinderen. Zijn vader
probeert hem uit te leggen dat zwarte mensen niet alles mogen.
Een gevoel van onrechtvaardigheid komt bovendrijven en een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer te
stillen is. Dat de verschillen verdwijnen. Dat op één dag iedereen in harmonie met elkaar kan samenleven. Hoe
ver is Martin bereid te gaan?
Hoe ver ga jij voor je dromen?
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Lesbrief

Carmen Lamptey en Hiske Dijkstra (educatie Theater De Krakeling)

______________________________________________________________________________________

In deze lesbrief gaan we spelenderwijs in op de thema’s uit de voorstelling en op belangrijke thema’s waar
Martin Luther King voor stond.
De Thema’s zijn:
Discriminatie, Racisme, (Voor)oordelen, , dromen, speechen en het verschil kunnen maken.
Voor bijna alle opdrachten is een ruim, leeg lokaal gewenst.
Heeft u vragen/ opmerkingen over de lesbrief? Neem dan contact op met Hiske Dijkstra via
educatie@krakeling.nl
Veel plezier tijdens het geven van de opdrachten en natuurlijk tijdens het voorstellingsbezoek.
Wij horen graag de reacties.
Opdracht: Goed kijken...
Doel: De leerling oefent om goed naar de ander te kijken en de verschillen te ontdekken.
Materialen:
X
Duur:
15 min
Maak twee rijen tegenover elkaar. Rij A en rij B. Laat de kinderen van rij A vijftien tellen naar de persoon uit rij B
kijken en bestuderen.
Laat ze kijken naar details en het proberen te onthouden.
Rij A draait zich om en sluit de ogen. Rij B verandert iets aan zichzelf.
Laat Rij A zich weer omdraaien en probeer te ontdekken wat er veranderd is, vervolgens draaien de rollen om.
Laat de leerlingen met elkaar delen wat de verschillen waren en bespreek enkele duo’s klassikaal.
Nabespreking:
Vielen er dingen op bij het kijken die je nog niet eerder had gezien van je klasgenoot? Zo ja, wat dan? Hoe was
het om zo bewust te kijken naar iemand? Hoe was het om bekeken te worden?
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Opdracht: Kom meer te weten....
Doel: De leerling ervaart om de overeenkomsten tussen elkaar te ontdekken.
Materialen:
X
Duur:
10 min
Alle kinderen lopen door de ruimte, zodra de docent in zijn handen klapt staat iedereen stil. De docent zegt
vervolgens: “Maak zo snel mogelijk een tweetal met de persoon die…”
- dezelfde kleur ogen heeft als jij
- dezelfde kleur haar heeft als jij
- dezelfde sport beoefend als jij
- dezelfde lievelingskleur heeft als jij
- dezelfde culturele afkomst heeft als jij
- dezelfde geloofsovertuiging (of niet) heeft als jij
- dezelfde leeftijd heeft als jij
- hetzelfde lievelingseten heeft als jij
- in hetzelfde soort huis woont als jij (flat/appartement/eengezinswoning)
Coach de leerlingen erop dat ze steeds nieuwe duo’s maken.
Nabespreking:
Heb je in een duo gestaan waar je verrast over was?
Heb je nieuwe overeenkomsten ontdekt?
Opdracht: Vooroordelen – Hoe goed ken jij je klas?
Doel: De leerling ontdekt wat vooroordelen zijn en ontdekt zijn eigen vooroordelen.
Materialen:
kleine briefjes en pennen
Duur:
20 min
Verdeel de klas in twee groepen, groep A - B. Laat iedereen op een klein briefje iets over zichzelf opschrijven,
(iets waaar ze van houden, wat ze leuk, of juist stom vinden om te doen, hobby’s etc) waarvan hij/zij denkt dat
zijn klasgenoten dat niet weten over weten over hem/haar.
Vervolgens verzamel je de briefjes van groep A bij elkaar en van groep B bij elkaar. Groep A mag als eerst op een
rij naast elkaar in de ruimte gaan staan. De leraar pakt een briefje van stapel A en leest deze voor. Alle kinderen
van groep B moeten achter de persoon gaan staan/ de persoon aanwijzen van wie zij denken dat het briefje is.
Dit doet de leerkracht met alle briefjes en vervolgens draaien de groepen om.
Nagesprek
Waarom ben je naar die ene leerling gelopen? Waarom dacht je dat? En, klopt het?
Als er meer kinderen voor dezelfde of voor anderen kiezen, waarom dan?
Heb je zelf gekozen? Of ben je iemand gevolgd omdat je dacht dat hij/ zij het wel zou weten?
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Opdracht: Vragenspel
Doel: De leerling wordt bewust van discriminatie a.d.h.v. stellingen rondom het thema.
Materialen:
X
Duur:
15 min
Leg uit wat discriminatie is. Discriminatie kan op basis van huidskleur of afkomst. .
Op welke manieren kan er nog meer worden gediscrimineerd?
Alle kinderen gaan in het midden van de ruimte staan. De leerkracht legt uit dat de ene kant van het lokaal voor:
JA staat en de andere kant voor NEE. Maak eventueel een grote middenlijn in de klas. De leerkracht legt vragen
voor en de leerlingen kiezen een antwoord door naar een kant te lopen. Vraag een aantal leerlingen hun keuze
toe te lichten.
Vragen:
-

Is er vandaag nog iets liefs tegen je gezegd is? (wat? En door wie?)
Ben je wel eens oneerlijk behandeld? (wanneer en waarom dan?)
Ben je wel eens gepest? (waarover ging dat?)
Heb je wel eens gepest? (waarom deed je dat?)
Heb je, je wel eens buitengesloten gevoeld? (wanneer?)
Ben je wel eens gediscrimineerd? (hoe merkte je dat?)
Ben je wel eens voor jezelf opgekomen? (waarom moest je voor jezelf opkomen?)
Ben je wel eens voor een ander opgekomen? (waarom was dat nodig?)

Nabespreking:
Leg het belang uit van dat iedereen een steentje bij kan dragen in het discrimineren, of juist het NIET
discrimineren van mensen.
Opdracht: Uitleg over Martin Luther King
Doel: De kinderen leren Martin Luther King kennen en kunnen het verhaal in de context plaatsen.
Materialen:
A4 papier, pennen, Smartboard en/of projectiescherm
Organisatie:
Voor deze opdracht is het handig als de kinderen aan tafels zitten
Duur:
10 min
Laat alle kinderen in een woordspin opschrijven wat ze weten over Martin Luther King.
Alle woorden zijn natuurlijk goed. Bespreek later met hen hoe ze op deze woorden gekomen zijn en vertel kort
iets over het leven van Martin Luther King. Deze woordspin kan gedurende de lessenserie worden aangevuld.
“Ds. Martin Luther King, geboren op 15 januari 1929 en gestorven op 4 april 1968, was een
Amerikaanse zwarte dominee. Op vredelievende wijze wilde hij gelijke rechten voor Zwarte Amerikanen
die tot aan de jaren '60 slecht werden behandeld in de VS. Hij wilde dat doen zoals zijn grote
voorbeeld Gandhi uit India.” Bron: Wikikids
Filmpje Martin Luther King (vanaf 9 jaar),
Schooltv: https://schooltv.nl/video/martin-luther-king-een-dominee-met-een-droom/
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Opdracht: Het propje
Doel: De leerlingen weten wat racisme betekent.
Materialen:
A4 papier, prullenbak
Organisatie:
Voor deze opdracht is wat ruimte in het lokaal handig. Zet zo nodig tafels aan de kant en de
stoelen verspreid door de ruimte. Vooraan in het lokaal staat er een prullenbak.
Duur:
10 min
Alle kinderen zitten verspreid door het lokaal op en stoel met één a4-papier in hun handen. Dit blad kneden ze
tot een propje. Vooraan in het lokaal staat een prullenbak. Alle kinderen krijgen twee minuten om hun propje in
de prullenbak te gooien. Gooien mag alleen als je op je stoel zit, gooi je mis, mag je het propje halen en het
opnieuw proberen.
Nagesprek:
De leerkracht stelt de vragen:
Voor wie was het makkelijker om het propje in de vuilnisbak te gooien?
Voor wie was het moeilijker om het propje in de vuilnisbak te gooien?
Was dit eerlijk?
Leg uit dat discriminatie zich voordoet als leden zich van een bepaald ras/groep zich beter voelen dan een
andere groep.
Dit heb je in grote en kleine vormen. Het kan ook voorkomen dat het binnen een samenleving soms moeilijker
kan zijn als je van een bepaald ras afkomstig bent. Dit waren in dit geval dan de kinderen voor wie het moeilijker
was om het propje in de prullenbak te gooien. Iedereen krijgt dezelfde middelen en tijd, alleen is de
beginsituatie bepalend. In het geval van Martin Luther King, kwam hij op voor de mensen die niet eerlijk
behandeld werden (de mensen die ver weg van de prullenbak zaten).
Opdracht: Ik heb een droom (deze opdracht kan ook na het voorstellingsbezoek)
Doel: Elke leerling denkt na over zijn/haar toekomstdroom en schrijft een speech/ brief aan de mensen.
Materialen:
Organisatie:
Duur:

A4 papier, pennen
Voor deze opdracht is het handig als de kinderen aan tafels zitten
30/45 min

De leerkracht leest een alinea van de beroemde speech ‘I Have a Dream’ van Martin Luther King voor.
“Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de
zonen van vroegere slavenhouders naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap.
Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een woestijnstaat die verzengt in de hitte
van ongerechtigheid en onderdrukking, omgevormd zal worden in een oase van vrijheid en
gerechtigheid.
Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen
worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar op hun karakter.
Ik heb een droom vandaag.”
De kinderen zullen hun eigen speech gaan schrijven. Om de kinderen te helpen met hun speech geven ze
antwoord op de onderstaande vragen.
-

Wat zou jij willen veranderen in de wereld?
waarom moet het veranderd worden, wat is er nu niet goed?
Hoe zou jij willen dat het eruit ziet?
Wie/wat heb jij nodig voor deze verandering?
Waar moet deze verandering plaatvinden?
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Nu moeten de kinderen hun antwoorden vertalen naar een speech. De speech begint met de zin: “Ik heb een
droom”, vervolgens schrijven ze de speech en eindigen ze met : “Ik heb een droom vandaag”.
Na het schrijven van de speech draagt iedereen zijn speech voor.
Achtergrondmuziek kan hierin dienen ter ondersteuning: https://www.youtube.com/watch?v=cTjF2_bneM&index=12&list=RDS0Q4gqBUs7c
Speeches mogen eventueel gemaild worden naar educatie@krakeling.nl
Opdracht: Ik heb een droom, deel 2 (deze opdracht kan ook na het voorstellingsbezoek)
Doel: De leerlingen zetten een speech om in een theatrale scène en leert hoe lichaamstaal en invloed hebben op
de boodschap die je vertelt..
Materialen:
Geschreven speeches
Duur:
30 min
De kinderen worden verdeeld in groepjes van vier. Vervolgens lezen zij hun geschreven speeches aan elkaar
voor. De groep kiest één speech die zij zullen omzetten in een theatrale scene. De bedoeling is dat de scène
begint met de huidige situatie, vervolgens gebeurt er ‘iets’ waardoor de verandering in gang wordt gezet.
De scène wordt vervolgt door de gewenste situatie. Laat de groepjes extra aandacht besteden aan wat er kan
gebeuren om de verandering in te zetten. Dat kan namelijk een beginnetje zijn van een echte verandering..
De leerlingen krijgen tien minuten om te oefenen en vervolgens worden de scènes opgevoerd. Het publiek is
tijdens het optreden van een ander stil en geeft na afloop applaus.
Nagesprek:
Wat was het verschil tussen het begin en het eind van de scène?
Wat was het ‘iets’ dat zorgde voor het keerpunt?
Wat zou het ‘iets’ in de realiteit kunnen zijn dat zorgt voor een omslagpunt?
Martin begon met een klein gebaar dat uiteindelijk een groot initiatief werd.
Hoe zouden de kinderen in de klas kunnen beginnen met een kleine verandering?
Na het voorstellingsbezoek:
Na de voorstelling is het altijd raadzaam met de leerlingen na te bespreken.
Probeer vragen over goed, mooi of slecht te vermijden, maar houdt de vragen open en filosofisch.
Bijvoorbeeld:
Waar ging de voorstelling voor jou over?
Waren er momenten waarop je boos werd? Zo ja, waarom?
Wat vond je oneerlijk?
Voor welk personage voelde je het meest sympathie? En waarom?
Heb je zelf iets meegemaakt dat oneerlijk was?
Ben je wel eens met racisme in aanraking gekomen?
Wat vind je van Martin Luther King? Veel mensen vinden hem een held? Ben je het daar mee eens?
Waar zou jij voor willen/kunnen strijden?
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