lesbrief
Een goede vriend is een lot uit de loterij
Inhoud:
De buurmannen Arie en Larry zijn al jaren bevriend. Ze hebben geen geheimen
voor elkaar. Tot ze allebei een brief krijgen van de loterij. Met strikt persoonlijk
erop. Plotseling schaft Larry een heg aan, een snelgroeiende nog wel en opeens
doet Arie stiekem.
Dan blijkt dat er maar één prijs te winnen is. En die ligt op de top van een berg.
Wie er het eerst is, krijgt ‘m.
Zo wordt de beklimming een wedstrijd. En of hun vriendschap daar tegen kan?
Gouden Bergen is een voorstelling over vriendschap en de prijs die je er soms
voor moet betalen.
Is de Top halen belangrijker dan vriendschap?
Tekst en Spel: Stef Feld
Muziek en Spel: René Vernout
Regie: Fred van de Schilde
Decor en Kostuums: Louis de Leeuwe & Hélène Doornebal
(Sub)Thema’s: Vriendschap, eerzucht, verraad
Na de voorstelling:
Mogelijke vragen betreffende vriendschap en hoe was dat bij Arie en Larry in de
voorstelling:














Wat doe je met je vrienden en vriendinnen?
Wanneer noem je iemand een vriend of vriendin?
Wanneer is iemand een goede vriend voor jou?
Wanneer weet je dat je iemands vriend bent?
Zijn er mensen met wie je nooit bevriend zult raken?
Hoe ontstaat vriendschap?
Heb je vrienden nodig?
Waarom hebben sommige kinderen geen vrienden?
Waarom ben jij (g)een goede vriend voor je vrienden?
Wat is vriendschap? Wat betekent vriendschap voor jou?
Hoe kan iemand jouw vriend worden/zijn/blijven?
Hoe zou het zijn als vriendschap niet bestond?
Kan je zien dat mensen met elkaar bevriend zijn? Waaraan zie je dat?
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Hoe zou het zijn als iedereen een vriend was van iedereen?
Kan een dier jouw vriend zijn?
Waarom zijn sommige dieren voor sommige mensen zulke goede
vrienden?
Waarom blijven vrienden die elkaar pijn doen vaak toch vrienden?
Waarom kan een vriend jou veel meer pijn doen dan zomaar iemand?
Kan vriendschap ophouden te bestaan?
Wanneer stop je met vriendschap? Hoe stop je een vriendschap?
Welke belangrijke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen jou en je
beste vriend?
Welke verschillen zijn er tussen een goede vriend (BFF) en een iets minder
goede vriend?
Kijken: https://www.youtube.com/watch?v=PqHYAXURpNo
Doen: Iedereen heeft na de voorstelling een kaart gekregen. Laat eerst elk kind
zijn of haar naam op het adresdeel van de kaart zetten. Neem de kaarten weer
in. Verdeel ze daarna willekeurig over de andere kinderen. Laat elk kind iets
aardigs voor de ander schrijven. Geef ten slotte ieder kind de kaart weer met zijn
of haar naam.
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