
Lesbrief  
Bruno wordt een 
superheld 
 
 
Inleiding 
Binnenkort bezoekt u samen met uw leerlingen de voorstelling 
‘Bruno wordt een Superheld’ van MaxTak. 
 
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Håkon Øvreås 
dat bekroond werd als beste Noorse kinderboek in 2015. 
Helge Slikker schreef de muziek voor deze voorstelling, die wordt 
uitgevoerd op viool, cello, tuba en gitaar. 
 
“Bruno is net verhuisd. En zijn opa is overleden. Gelukkig heeft hij twee nieuwe 
vrienden gevonden. Samen bouwen ze een mooie hut. Maar dan komen een 
paar grotere jongens en die maken de hut kapot. En dan, als het donker wordt, 
gebeurt er iets bijzonders. Bruno verandert in superheld Bruino. In bruine kleren 
en gewapend met bruine verf, durft hij alles. Hij verft de fiets van één van de 
pestkoppen bruin. En hij kan zijn opa weer ontmoeten. Die wacht elke avond op 
hem en vertelt Bruno over zijn heldendaden. Ze praten en ze lachen samen, 
totdat de zon weer opgaat. Hij beseft nu dat de dood helemaal niet eng is. In 
zijn herinnering zal zijn opa altijd voortleven.” 
 
 
 
 
Lesbrief 
Deze lesbrief bevat lesmateriaal voor groep 2 t/m 5 waarmee u uw 
leerlingen gedurende één les kunt voorbereiden op de voorstelling.  
 

In de les worden theatrale 
opdrachten aangeboden die u voor 
de voorstelling met uw leerlingen 
kunt doen. 
 
 



Opa’s en oma’s & familie-portretten 
 
Tijd: 30-40 min 
Aantal kinderen: 25-30 
Ruimtelijke plaatsing: kring op lege speelvloer, tafels aan de kant 
Benodigdheden: leeg fotoboek & fototoestel, bluetooth boxje 
 
Inleiding 
Vertel de leerlingen dat ze binnenkort naar de  voorstelling ‘Bruno wordt 
een Superheld’ gaan kijken. 
 
Heb een kort gesprekje met de klas over opa’s en oma’s. 
Wie hebben er opa’s en oma’s? Wat doe je zoal met je opa of oma – wat 
is het allerleukste? Is je opa of oma misschien al overleden en hoe voel je 
je daarover? Waar is je opa of oma heel erg goed in – kun je een 
voorbeeld noemen? Wat mag je allemaal bij je opa en oma dat je thuis 
niet mag? Is je opa of oma ook een held voor jou en waarom? 
 
Laat het fotoboek zien en vertel dat we samen dit fotoboek gaan vullen 
met herinneringen aan onze opa’s en oma’s. 
 
Kern – Familieportret 
Wijs 5 of 6 leerlingen aan die ‘verteller’ zijn. Vervolgens vorm je bij iedere 
verteller een groepje van 4 ‘spelers’.  
 
De leerlingen mogen zelf een foto-opstelling (tableau vivant) maken van 
een leuke, spannende, hilarische of trieste gebeurtenis die zij hebben 
meegemaakt met hun opa of oma en die ze nooit meer zullen vergeten – 
bijv. een uitje, een moment tijdens vakantie, een begrafenis, je troosten 
toen je bang was. 
 

Laat de kinderen eerst zelf 
verzinnen, als ze er niet uitkomen 
kun je opties geven. Ieder groepje 
maakt nu hun eigen ‘foto’, waarbij 
de verteller de spelers van zijn 
gebeurtenis boetseert als 
standbeelden. Het kind dat de 



opstelling heeft gemaakt, vormt ten slotte ook één van de standbeelden 
(mag zelf rol kiezen), stapt uit de foto en vertelt iets over zijn opa of oma. 
 
Terwijl de groepjes werken, ga je langs voor coaching. Let op diversiteit 
van situaties, houding, duidelijke gezichtsuitdrukkingen, expressie. 
 
Presentatie 
Als alle groepjes ca. 10 min zelf hebben gewerkt en hun foto klaar is, 
worden de foto’s aan elkaar gepresenteerd. 
 
Zet bij de start van iedere presentatie een energiek muziekje aan, dit 
vormt een helder startpunt voor de kinderen om eerst neutraal (als 
zichzelf) en bij de start van de muziek ‘in positie’ te gaan staan. Het kind 
dat de opstelling heeft gemaakt, stapt uit de foto en vertelt kort iets over 
zijn opa of oma. De rest blijft in positie staan. 
 
De docent maakt een foto van ieder groepje voor het fotoboek. 
Het publiek applaudisseert aan het eind van iedere presentatie. 
 
Afsluiting 
Vertel: we hebben net prachtige foto’s gezien, waaruit blijkt dat opa’s en 
oma’s echt helden zijn. 
 
Bespreek met de kinderen kort na wat ze leuk vonden aan de gekozen 
situaties – waren ze spannend, grappig of triest? Hoe zag je dat terug aan 
hun houdingen of gezichten? 
 
De volgende les gaan we verder werken met onze opa en oma-
superhelden. De kinderen mogen alvast nadenken over de heldennaam 
die ze hun opa of oma zouden geven. 
 
 

 
 
 
 
 
 


