
Naam leerling:

Groep:

Datum:

Naam monument: 

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, 
elk jaar in het tweede weekend van 
september, kun je nog meer bijzondere 
monumenten bezoeken! Je leest er alles 
over op www.openmonumentendag.nl.

 23.00 uur: Ik ben blij dat ik vandaag weer in zo’n 
 schitterend theater mocht optreden. Ik ben benieuwd  
of de mensen over 100 jaar nog weten hoe de theaters  
er nu uitzien. Ik moet er toch niet aan denken dat de  
theaters dan helemaal verdwenen zijn…

? ?  Kun je ontdekken hoe oud het theater is waar je nu bent? 

? ?  Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

 Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een 
monument zijn. 

Ik ben het er wel / niet mee eens dat het theater een monument is
omdat…

  Maak een foto van het deel van het theater dat je het meest 
bijzonder vindt. 

? ?  Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit theater.
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  Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

>Theater
Monumentenkijker

Het theater is een monument

Dag muziekliefhebber, 
ken je me nog? 
Ik ben violist 
Vincent Violini. 
Je bent nu in 
een  theater. 

Th
ea

te
r Vroeger genoten vooral rijke 

mensen van een avondje uit 
in een theater. Ze kleedden 
zich dan prachtig aan. Kijk 
goed rond. En lees mijn 
dagboekfragmenten van 
vroeger. Probeer je voor te 
stellen hoe het hier toen was.

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. 
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar). 
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de 

geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch 
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel 
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet 
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 



 19.00 uur: De loge voor de rijke mensen is vandaag goed 
gevuld. In dit theater krijgen zij ook eten en drinken bij 
hun pluche stoelen. Als ze maar niet te veel praten als ik 
aan het spelen ben, dan kan ik mij niet concentreren.

? ?  Omschrijf de plaatsen voor het rijkste publiek. 

  Maak ook een foto. 

? ?  Omschrijf de plaatsen voor het armste publiek. 

  Maak ook een foto. 

 19.45 uur: De theaterdirecteur gaat mij bijna aan kondigen. 
Na zijn aankondiging gaan de lichten uit en het gordijn 
open. Ik krijg altijd een heel bijzonder gevoel in mijn buik 
als het bijna zover is. 

? ?  En jij? Hoe zou jij je vlak voor een optreden voelen? 

? ?  Hoe vind jij de sfeer in het theater? Zet een kruisje.
 mysterieus   spannend  saai  droevig  deftig

 anders, namelijk… 

 Probeer ook een foto te maken die de sfeer in het theater 
laat zien. 

 22.30 uur: Mijn optreden voor vandaag zit er op. Ik kreeg 
een langdurig applaus. Het doet mij veel deugd dat ik de 
mensen kan laten genieten van de muziek. Morgen heb ik 
geen optreden in een theater, maar bij mensen thuis. 

? ?  En jij? Van wat voor soort theater houd jij? 

  Maak een foto van het deel van het theater dat je het meest 
bijzonder vindt.

 15.00 uur: Mijn optreden gisteren ging niet door.  
Het  theater waar ik zou optreden is vorige week 
 afgebrand. Ik heb vanochtend uitgerust en nog wat 
 gerepeteerd. Nu ga ik mij klaar maken voor mijn optreden 
van vanavond.

? ?  Veel theaters waren van hout gemaakt. In combinatie met de 
kaarsen en gaslampen die gebruikt werden, zorgde dat voor 
brandgevaar.

 Hoe is het met de brandveiligheid in het theater waar je nu bent? 
Kijk goed naar de gebruikte materialen. 

? ?  Schrijf op waar je aan kunt zien dat dit een theater was.

  Maak ook een foto. 

 18.30 uur: Vanuit de artiesteningang bekijk ik het publiek 
dat arriveert. Er zijn vanavond veel gasten die met de 
koets komen. Het theater heeft een mooie grote entree 
zodat de koetsen voor de deur kunnen stoppen.  
Veel  mannen roken eerst nog een sigaar in de rookkamer.

? ?  Uit welke verschillende ruimten bestaat het theater waar je nu 
bent? Is er bijvoorbeeld een artiesteningang en een rookkamer? 

? ?  Ga naar de ingang. Konden hier ook makkelijk koetsen stoppen? 

? ?  En jij? Het theaterpubliek kleedde zich mooi aan. Welke kleding 
zou jij aantrekken als je naar het theater gaat? 


