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Inleiding 
 

Binnenkort ga jij met jouw klas naar de voorstelling Cleopatra van Danstheater AYA en ZEP 

Theaterproducties. In deze lesbrief maak je vast kennis met het verhaal van de voorstelling, het 

thema van de voorstelling en de spelers. Onze voorstelling is gebaseerd op het verhaal ‘Antony 

and Cleopatra’ van de beroemde Engelse toneelschrijver Shakespeare. Ook over hem lees je in 

deze lesbrief meer.  

 

Het lesmateriaal bestaat uit: 

 

- Les voor het voorstellingsbezoek: Introductie                   3 

- Opdracht 1: Warming Up                           5 

- Opdracht 2: Shakespeare in de Mix                      7 
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- Colofon                                   11 

            

 

Naar het theater 

Misschien is het voor jou de eerste keer dat je naar een voorstelling in het theater gaat. In het 

theater gelden een paar regels. Hier de belangrijkste: 

 

We wensen je veel plezier met deze lesbrief en de voorstelling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterregels 

- Op tijd aanwezig zijn. 

- Mobiele telefoons uit.  

- Geen jassen, tassen, petten in de zaal.  

- Je mag reageren op de voorstelling, maar doe dit op fluistertoon, zodat je het medepubliek 

en de spelers niet stoort.   

- Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.  

- Blijf tijdens de voorstelling op je plek zitten. 

- Het is gebruikelijk om te klappen na afloop van een voorstelling.  
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Les voor het voorstellingsbezoek 

Introductie 

Cleopatra leeft van het jaar 69 tot 30 v. Chr. Zij is de koningin van Egypte en de machtigste vrouw 

van haar tijd. Marcus Antonius (Antony) een belangrijke generaal uit Rome is haar grootste liefde. 

De voorstelling die je gaat zien is gebaseerd op het toneelstuk ‘Antony and Cleopatra’ van 

Shakespeare waar een eigen versie van is gemaakt. De geschiedenis van Antony en Cleopatra is 

best ingewikkeld, daarom vertellen we je hieronder kort wat je gaat zien.  

 

De hoofdpersonen van het stuk zijn Cleopatra, Antony en Octavius. Cleopatra is de koningin 

van Egypte. Antony en Octavius zijn de belangrijkste mannen in het Romeinse rijk, het bekendste 

wereldrijk uit de geschiedenis. Antony is na vele omzwervingen in Egypte terechtgekomen. 

Allemaal zijn ze heel machtig en hebben ze vele bediendes en verwanten. 

 

 

In de voorstelling kijken we ook naar Cleopatra nu. Hoe zou de wereld eruit zien, als we het, net 

als in het oude Egypte, gewoon zouden vinden dat vrouwen machtige posities bekleden. 

Cleopatra wordt gespeeld en gedanst door verschillende vrouwen.  

 

 

 

 

Het Verhaal 
 

Cleopatra en Antony worden in Egypte ontzettend verliefd op elkaar en krijgen drie kinderen.  
 

Antony heeft al een vrouw in Rome, Fulvia. Als er bericht komt dat zij overleden is, gaat Antony 

terug naar Rome. Hier ontmoet hij Octavius weer. Om de band met Octavius hechter te maken 

trouwt Antony met Octavia, de zus van Octavius.  
 

Maar zijn liefde voor Cleopatra is te sterk en dus keert Antony na zeven jaar terug naar Egypte. 

Octavius is woedend en verklaart de oorlog aan Cleopatra en Antony. Een grote zeeslag volgt 

en Antony en Cleopatra verliezen.  
 

Antony is woest en verwijt Cleopatra dat ze tijdens het gevecht is gevlucht, waardoor ze 

verloren hebben. Ook verwijt Antony haar dat ze samenspant met Octavius tegen hem.  
 

Cleopatra wordt verschrikkelijk bang voor Antony en stuurt een boodschapper om hem te 

vertellen dat ze dood is. 
 

Antony gelooft dat Cleopatra dood is en wil niet leven zonder haar. Hij verwondt zichzelf 

dodelijk maar net voor hij sterft hoort hij dat Cleopatra nog leeft. Cleopatra zoekt hem op, maar 

het is al te laat. Antony sterft in haar armen. Cleopatra staat voor de keuze om als trofee en 

slaaf mee te gaan met Octavius naar Rome of te kiezen voor de dood… 
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Even voorstellen! 

Het verhaal Cleopatra heeft veel verschillende personages. Deze worden gespeeld door acht 

spelers. In onze voorstelling worden sommige scènes gedanst, gezongen en geacteerd 

(gesproken). We hebben dus een cast met zowel dansers als acteurs en een zangeres die 

sommige rollen dubbel spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arend Brandligt 

is 

ANTONY 

❤ 
 

Samir Hassan 

is 

OCTAVIUS 
en speelt ook de rollen van 

ENOBARBUS en 

MARDION 

Mehrnoush Rahmani  

is 

CLEOPATRA 

Anne-May de Lijser 

is 

VERTELLER 

en speelt en danst ook de 

rollen van CLEOPATRA NU 

en OCTAVIA 

Melisa Diktas 

is 

CHARMIAN 

en danst CLEOPATRA 

Sterre Konijn 

is 

ZANGERES 

en speelt een BODE 

Michael de Haan 

is 

LEPIDUS 

en THIDIAS 

en danst 

Isabelle Nelson 

is 

IRAS 

en danst 

CLEOPATRA 
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Filmpje!  

In ‘The making of’ video hoor je kort wat meer over het verhaal en zie je alle spelers, druk aan het 

werk tijdens de repetities. 

Klik op de play button hieronder of op deze link >> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1. WARMING UP 

Genoeg gezeten, tijd om in beweging te komen! Op school is er veel aandacht voor de ratio: 

denken en beslissen vanuit je hoofd. In theater en dans wordt er vanuit het lichaam gewerkt. 

Beweging maakt je hoofd leeg en geeft je energie, dat ga je in de voorstelling zien. Maar wij 

vinden het belangrijk dat je dit ook zelf ervaart.   

 

De voorstelling Cleopatra gaat onder andere over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

eigenschappen en hoe deze in de maatschappij gewaardeerd worden. Wat zijn mannelijke en 

vrouwelijke eigenschappen? Zijn er eigenlijk mannelijke en vrouwelijke eigenschappen? Welke 

bewegingen horen daarbij?  

 

Onder leiding van jullie docent ga je aan de slag met de volgende oefening: 

-  Sta op uit je stoel. 

-  Bedenk (zonder geluid te maken) een beweging die ‘hard’ is. Bedenk daarna een beweging die 

‘zacht’ is.  

-  Bedenk een beweging die ‘rond’ is en bedenk een beweging die ‘hoekig’ is. 

-  Bespreek met de klas of de bewegingen meer bij mannen of bij vrouwen passen en waarom? 

Of kunnen mannen en vrouwen eigenlijk allebei zijn? En maakt dat uit?  

 

Nu iedereen warm is kan de les beginnen! 

CLEOPATRA  
THE MAKING OF 

https://vimeo.com/359738631
https://vimeo.com/359738631
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STOP! voordat je met de opdrachten begint, duiken we nog heel even in het leven en de carrière  

van William Shakespeare.  

 

 

 

  

 

Wist je dat? 

… William Shakepeare in 1564 werd geboren in het Engelse plaatsje Startford-upon-Avon? 

 Hij schreef historische en komische toneelstukken en zo’n tien beroemde tragedies, 

 waaronder Romeo & Julia, Hamlet, Othello en Antony en Cleopatra. 

… Vrouwen niet op het publieke toneel mochten acteren en vrouwenrollen daarom werden 

 gespeeld door jongens die de baard nog niet in de keel hadden? 

…  Shakespeare zoveel tijdloze toneelstukken schreef, dat ze ook nu niet meer weg te denken 

 zijn uit het theater? Je zou hem de Steven Spielberg (o.a. bekend van E.T., Jurassic 

 Park en Ready Player One) van zijn tijd kunnen noemen.  

…  ‘To be or not to be, that’s the question’ een zin is uit Shakespeares Hamlet (1600) die nog 

 altijd veel gebruikt wordt? 

… Antony en Cleopatra een echte Shakespeare tragedie is met veel afwisseling. Met liefde,  

  machtspelletjes, oorlog en een dramatisch einde. Ook zitten er grappige scènes in het 

 stuk. Dit deed Shakespeare expres, zodat het publiek niet van ellende weg zou lopen.  
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Opdracht 2. SHAKESPEARE IN DE MIX  

 

A. Lees het verhaal van Cleopatra op pagina 3. In het stuk komt Antony na zeven jaar en een 

huwelijk in Rome terug bij Cleopatra. Shakespeare heeft geen scène geschreven over de 

eerste ontmoeting tussen Cleopatra en Antony. Bedenk met je groep hoe deze ontmoeting 

eruit ziet. Maak een korte scène waarin te zien is hoe de ontmoeting plaatsvindt. Hoe voelt 

Cleopatra zich? Is ze boos of juist blij dat Antony er weer is? En hoe reageert Antony?   

 

In het stuk Cleopatra speelt taal een belangrijke rol. Shakespeare wordt nu vaak gezien als 

‘elitaire’ kunst met ingewikkeld taalgebruik, maar in zijn eigen tijd schreef hij juist toneelstukken 

voor iedereen. Taal verandert steeds en het taalgebruik van 1600 past niet meer in 2019, dus 

hebben wij rapper Brainpower gevraagd om Shakespeares tekst te vertalen naar de taal van nu. 

  

B. Lees met je groep deze tekst van Shakespeare en de vertaling van Brainpower. Waar denken 

jullie dat de tekst over gaat? Bespreek het met je groep.  

 

Cleopatra 1962 (Shakespeare vertaling) Cleopatra 2019 - Brainpower 

 

Foei twistzieke koningin. 

Kom laat ons nu uit liefde voor de liefde  

en haar zo milde uren hier geen tijd verspillen 

met dit spitse woordenspel: 

 

geen ogenblik mag van ons beider leven 

verloren gaan zonder een nieuw genot. 

Wij gaan vanavond zwerven door de straten 

samen alleen.  

 

 

Dushi, lieverd, mi gudu, habibi, 

Laten we in liefde liefhebben en flip hier 

alsjeblieft niet. 

Waar is die fissa? Where’s the party at?! 

 

Einde van dit gebed zonder einde, dus AMEN. 

Laten we dat samen beamen, wandelend door 

de stad. Alleenzaam, vreedzaam met zijn twee 

tezamen. 
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Opdracht 3. DE POSITIE VAN VROUWEN 

 

Cleopatra was een hele machtige vrouw. Zij was de koningin van Egypte. In de 

wereldgeschiedenis zijn er daarna heel weinig van zulke machtige vrouwen geweest. Mannen zijn 

door religie en politiek heel lang boven de vrouw gesteld en misschien gebeurt dit nog steeds 

wel. In deze opdracht kijken we naar de positie van vrouwen in de recente geschiedenis en nu.  
 

A. Maak groepjes van vier. Bekijk onderstaande afbeeldingen over de rol van de man en de 

vrouw. Wat zijn de verschillen? Klopt dit plaatje vandaag ook nog? Waarom wel of niet?  

 

  

De leeftijden van de man en van de vrouw, eind 19de eeuw (Musées Gaumais, Virton) 
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B. Sinds wanneer denk je dat getrouwde vrouwen in Nederland mogen werken? Wat vind je 

hiervan? Bespreek dit met je groep. 

 

a. 1890        b. 1920   c. 1957 

 

Je hebt misschien wel eens gehoord van het woord feminisme. Feminisme vraagt aandacht voor 

de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. We leven in een maatschappij met veel 

ingesleten patronen over wat vrouwen- en manneneigenschappen zijn en wat deze waard zijn. 

Met deze voorstelling willen we het hier over hebben.     

 

Patronen en denkbeelden zijn hardnekkig en er is veel nodig om deze te veranderen. De 

afgelopen jaren zijn mannen en vrouwen steeds gelijkwaardiger geworden, maar in sommige 

gevallen is het verschil nog steeds heel groot. De Oranje vrouwen hebben het afgelopen WK 

voetbal in Frankrijk fantastisch gepresteerd. Zij haalden de finale!  

 

C. Wat denk je dat het vrouwenteam aan prijzengeld kreeg? En wat denk je dat het mannenteam 

van Kroatië (dat in 2018 op het WK de 2e plaats behaalde) aan prijzengeld kreeg? Wat vind je 

hiervan? 

 

Het vrouwen voetbalteam van Duitsland heeft een leuk filmpje gemaakt over de positie van het 

vrouwenvoetbal 

We hebben geen ballen, maar weten wel wat we ermee moeten doen >> 

 

D. De media zijn een sterke beïnvloeder als het gaat om de rol van mannen en vrouwen. Kijk de 

volgende reclame: 
 

 

Bekijk de volgende reclame: 

 

In Engeland zijn er sinds kort regels die verbieden dat mannen en vrouwen in traditionele 

rolpatronen worden geplaatst. De Volkswagen reclame mag niet meer vertoond worden. Wat 

vind je hiervan? 

 

Tot slot 

Dit waren de voorbereidende opdrachten bij Cleopatra. We wensen jullie veel plezier bij de 

voorstelling! 

 

 

Robijn doet de was bij… >>  

Wat zie je? Wat doet de man en wat doet de vrouw in deze reclame? Hoe worden de man 

en de vrouw neergezet? Wat vind je hiervan? 

 

Volkswagen 100% elektrisch >> 

Wat zie je? Wat doen de mannen en wat doen de vrouwen in deze reclame? Hoe worden de 

man en de vrouw neergezet? Wat vind je hiervan?                    

https://www.youtube.com/watch?v=2I76XBR0TyQ
https://www.youtube.com/watch?v=O9CL17UGwvo
https://www.youtube.com/watch?v=JeN77EHdpIw
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Les na het voorstellingsbezoek 
  

Jullie hebben de voorstelling Cleopatra van Danstheater AYA & ZEP Theaterproducties in het 

theater bezocht. Wij hopen dat jullie een hele goede voorstelling hebben gehad! Aan de hand van 

onderstaande vragen kun je de voorstelling nabespreken in de klas.  

 

1. Waar ging de voorstelling over? Wat was het thema? 

2. Als je terugdenkt aan de voorstelling welk moment zie je dan voor je? Wat gebeurde er?  

3. Was er iets in de voorstelling wat je mooi vond, waarom je moest lachen of waarover je je 

hebt verbaasd? Was er iets wat je raakte?  

4. Wie stonden er op het podium?  

5. Kon je je inleven in de personages? Zo ja, in wie het meest en waarom? 

6. Wat heb je aan het licht opgemerkt en voor welk doel werd dat gebruikt denk je?  

7. Wat voor muziek heb je gehoord en waarom werd die muziek gebruikt? Paste het bij wat 

er gebeurde? 

8. Waarom was de tekst op rijm? Wat deed dat voor de voorstelling?  

9. Welke dansstijlen werden gebruikt en wanneer werden deze gebruikt? 

10. Wat was er opvallend aan de kostuums? Waarom was dat denk je?  

11. Voldeed de voorstelling aan het beeld wat je er van tevoren over had?  
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Colofon 
 

© Dit is een uitgave van Danstheater AYA en ZEP Theaterproducties 

 

Foto´s: Sjoerd Derine 

Film Cleopatra - the making of: Juliette Stroosnijder (Zwart op Wit Media) 

 

Danstheater AYA 

Contactweg 42H, 1014 AN Amsterdam 

+31(0)20 386 85 74, info@aya.nl 

 

ZEP Theaterproducties 

Plantage Kerklaan 6, 1018 TA Amsterdam 

+31(0)20-4287517, info@zep.nu 

 

AYA wordt gesubsidieerd door 

het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

ZEP wordt gesubsidieerd door 

het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
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