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‘Wie woonden hier
voor mij, hoe was
toen mijn stad?’

Mijn stad vroeger
Voorbereiding: workshop archief, workshop fotografie, workshop toneel

Algemeen: Wat weet jij ervan?
Hoe zag jouw stad er vroeger uit? Wat deden de mensen die er woonden in
het dagelijks leven? Waren ze rijk, waren ze arm, werkten ze hard? Je hebt
waarschijnlijk geen idee.
Het antwoord op heel veel vragen over vroeger kun je vinden, in de bibliotheek,
in het gemeentearchief, in een stadsmuseum en soms ook bij plaatselijke
monumenten zoals een oude kerk of klooster. Heel veel van die informatie ligt
er voor het grijpen. Een kwestie van goed zoeken.
De opdracht is: zoek zoveel mogelijk informatie over je stad, over de mensen die
er woonden, de beroepen die ze uitoefenden en hoe hun leven er verder uitzag.
Zoek informatie die je vervolgens kunt gebruiken voor het bedenken van korte
toneelstukjes.

Wat ga je doen?
projectdag 1 : Documentatie over stadsverleden verzamelen in
bibliotheek, archief, stadsmuseum en/of plaatselijke monumenten
(bijv. een dorpskerk). Voorbereidend overleg voor projectdag 2.

projectdag 2 : Gebruiken van de gevonden documentatie om korte
historische scènes te bedenken waarin echte of fictieve historische stadsbewoners een beeld geven van het leven of gebeurtenissen tijdens een
bepaalde periode. Het aantal te bedenken scènes kan variëren al naar gelang
het aantal deelnemers of ideeën: 4 à 6 . Elke scène eindigt in een 'tableau
vivant' (levend schilderij) dat naar de achtergrond opschuift zodra de
volgende scène begint. Als knallend slotstuk sluiten de tableaux zich aaneen
tot een 'levende tijdbalk'. Uitwerking van teksten en ideeën tot een klein
draaiboek. Werken aan kostumering en attributen, en eventueel aan decor,
belichting en geluid.

projectdag 3 : Repeteren, verslaglegging en eindpresentatie. In het
verslag wordt een samenvatting gegeven van de gepresenteerde historische
informatie, gedocumenteerd met gegevens over de herkomst daarvan.
Korte beschrijving van de bedachte scène. Totaal maximaal 3 A4-tjes.
Tijdens de presentatie wordt de 'levende tijdbalk' opgevoerd.

