
 

 

 
LESBRIEF 

 
SOUTH PASS CITY 

 
 
 

GROEN & VAN LIEN 
 
 

LET OP! 
Gebruik deze aanvulling na het 

voorstellingsbezoek   



 

 

DE CELTEKENING 
 

1. Bekijk het eerste filmpje van de technici van Groen & Van Lien:  
 https://youtu.be/bVP4O47Asus 
 
 
De opdracht is dus: 
 
Maak een tekening of een plattegrond van de cel van Pablo. Hierin moeten in ieder geval zitten: 

- Een toiletruimte 
- Een tennisbaan 
- Een manege 
- Een zwembad 
- Bedenk zelf nog meer! 

 
  



 

 

SPELOPDRACHT 
 

- Bekijk het tweede filmpje van de technici van Groen & Van Lien 
 https://youtu.be/P4ZGvohKUXo 
 
De opdracht is dus als volgt: 
Maak groepjes van 3 tot 4 leerlingen. Zij mogen hun eigen scene bedenken. De scene gaat over het 
het moment dat Bankovervaller John naar de cel van Pablo wordt gebracht.  
De scene begint dus op het moment Sheriff Morris de deur open doet van Pablo en John de 
bankovervaller stapt naar binnen. 
 
De leerlingen moeten het volgende doen: 

- Verdeel de rollen (John, Morris, Pablo en eventueel een 4e rol) 
- Bedenk wat er gebeurt op het moment dat John de cel binnen komt (wordt Pablo boos, is hij 

blij, worden ze vrienden, gaan ze tennissen, alles is goed!) 
- Bedenk ook hoe de scene eindigt 

 
Laat de leerlingen deze scenes aan elkaar presenteren. 
  



 

 

STELLINGEN 
 
De volgende opdracht is bedoeld om op een speelse manier met de leerlingen over de voorstelling te 
praten. In de filmpjes worden stellingen geplaatst. De leerlingen moeten aangeven of ze het eens of 
oneens zijn met de stelling door te staan of te zitten. Als docent kun je vervolgens verdiepende 
vragen stellen. 
 

- Bekijk het filmpje van de technici met de eerste stelling: ‘De vreemdeling had zich niet 
moeten bemoeien met het dorp’  

 https://youtu.be/gh9LAIRPriA 
 
(eventuele verdiepende vragen) 

- Waarom had de vreemdeling dit wel/niet moeten doen? 
- Wat vinden jullie zelf? Mag je je bemoeien met anderen? 
- Zou jij tegen iemand zeggen als hij/zij iets verkeerd doet? 
- Hoe zou jij het vinden als iemand tegen jou zegt dat je iets verkeerd doet? 

 
 

- Bekijk het filmpje met de tweede stelling: ‘Ik zou wel willen leven in de tijd van het Wilde 
Westen’  

 https://youtu.be/GrJ9wZzseDU 
 
(eventuele verdiepende vragen) 

- Wat lijkt je leuk/ niet leuk van de tijd van het Wilde Westen? 
- Wat vind je leuk/ niet leuk aan de tijd waarin je nu leeft? 
- Welke tijd zou je nog meer willen leven? 

 
 

- Bekijk het laatste filmpje met de derde stelling: ‘Die mensen in South Pass City moeten niet zo 
zeuren, want het is juist goed dat het dorp verandert’ 

 https://youtu.be/4uvXekWN5ko 
 

- Waarom vind je dat ze niet/wel mogen zeuren? 
- Wat vindt jij van veranderingen? 
- Wat vindt jij van dingen die je nog niet kent? Spannend, eng, leuk? 
- Wat zijn voorbeelden van dingen die veranderen bij jou of bij jou op school? 

 
 
 
 
Dit was de lesbrief. We hopen dat jullie genoten hebben van de voorstelling en de opdrachten in de 
lesbrief.  
 
Groeten van de Crew: 
 
Gert Jan en Harro 


