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rond om de opera

Deze beroepen zijn gerelateerd aan de opera. Lees de uitleg aandachtig door en probeer ze in het
geheugen te prenten.
Toelichting:

Naam van het beroep:
Lichttechnieker

-

is verantwoordelijk voor het juiste, vooral computergestuurde licht

Toneelknecht

-

is verantwoordelijk voor de op- en afbouw van het podium

Decorontwerper

-

ontwerpt het toneeldecor

Dirigent

-

is de muzikale leider van een voorstelling, en studeert meestal de opera in

Toneelschrijver

-

tekstueel, muzikaal en toneelwetenschapper adviseur van het theaterbestuur

Toneeldirecteur

-

is de directeur van een opera, ook bekend als impresario

Regisseur

-

is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van een voorstelling

Componist

-

componeert het libretto (tekstboek)

Correpetitor

-

studeert met de zangers op de piano, de opera in

Librettist

-

schrijft het tekstboek (libretto) van de opera

Grimeur

-

zorgt ervoor dat een acteur/actrice een rol geloofwaardig kan brengen (make-up, etc.)

Opera muzikanten

-

instrumentalist die speelt in het operaorkest

Regisseur

-

is voor de schilderachtige voorstelling (toneelschikking/enscenering) verantwoordelijk

Rekwisiteur

-

beheert de rekwisieten (accessoires, onderdelen voor een voorstelling)

Zanger

-

acteur

Souffleur

-

fluistert de acteurs uit het souffleurshokje de tekst toe

Geluidstechnicus

-

is verantwoordelijk voor het mengen van het geluid alsook voor de diverse akoestische opnames

Administratief directeur

-

is verantwoordelijk voor de financiële begroting van een theateronderneming

Schrijf nu alle beroepen op de 18 voorgedrukte operakaartjes en de verklaring op de achterzijde.
Knip de kaarten uit. Je kunt ze als leerkaarten gebruiken, of jullie spelen samen in de klas.

De punten worden zo verdeeld:

u
u
u

mondelinge verklaring
grafische voorstelling
pantomime

1 punt
2 punten
3 punten

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
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Spelregels:
Uit een set met beschreven operakaartjes trekt een leerling een kaart. Nu moet het beroep door
een medestudent worden uitgelegd, hetzij mondeling, grafische voorstelling (tekening) of in pantomime.

N° 102.142

Werkblad

com

Tip: Om ervoor te zorgen dat de kaarten steviger zijn, en je er langer mee kunt spelen, is het
zinvol, de kaarten op een stuk karton te plakken en de beschrijving van het beroep dan op de
achterzijde van het karton te schrijven. Ook kunnen jullie de beschreven kaartjes van een transparante folie voorzien.
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