
  

Introductie in Cabaret (les)
Word bewust van de kracht van humor en het slim inzetten 
van humor. 

Verdieping in humor en maken van cabaret? (programma)
Treed op als een echte cabaretier. Leer waar je de inspiratie 
vandaan haalt en hoe je een idee omzet naar een grap.

Kick back en geniet van een voorstelling (activiteit)
Gaat de voorkeur uit naar een passieve vorm, dan is een 
voorsteling ook te boeken (eventueel op locatie). 

Cultuureducatie - Cabaret en Humor voor leerlingen

Leerdoelen:
• Kennismaking van verschillende 

stijlen humor
• Bewustworden van gebruik van 

humor
• Ontdekken van troost in 

herkenbare situaties
• Creëren van open mind bij nieuwe 

en andere perspectieven

Leerdoelen:
• Leerling wordt maker, handig voor 

presentaties in algemene zin
• Weerbaar worden door gebruik 

van humor
• Creatief met taal, spelen 

met verbale en non-verbale 
communicatie

• Vertaalslag maken van concept 
naar voorstelling

• Samenwerken en presenteren

Leerdoelen:
• Laagdrempelige kennismaking met 

cabaret
• Belevenis van een voorstelling
• De kracht van humor meemaken en 

ervaren

Aanpak:
• 1 les door gastdocent
• 90-120 min
• Orientatieopdracht
• Mogelijk in combinatie met een 

voorstelling 
• Handvatten voor verdieping van 

CKV-verslag

Aanpak:
• Opgebouwd uit 6 lessen
• Theorie, praktijk, presentatie
• In overleg 3-5 lessen met 

gastdocent
• Samenwerken in groepen
• Verschillende werkvormen worden 

gebruikt

Aanpak:
• Op locatie
• Voor meerdere klassen tegelijk
• 1 of 2 acts
• Sheet met vragen voor 

nabespreking in de les

Humor verbindt, troost, relativeert, bemiddelt, ontspant, ontlaadt en is bovenal 
onwijs leuk en een belangrijk onderdeel van het leven. Cameretten vindt dat je 
niet vroeg genoeg kunt beginnen met het spelen met humor. Dat is de reden dat 
dit educatieprogramma is ontwikkeld als een invulling voor de cultuureducatie op 
school. 

Laat leerlingen van de bovenbouw kennis maken met deze vorm van communicatie 
en je geeft hen tools mee voor het leven. Ze leren humor herkennen, ontdekken 
en maken. Spelenderwijs ontdekken ze ook zichzelf. Met humor kunnen ze in de 
toekomst elke presentatie, elk sollicitatiegesprek, salespitch of date aan. 

Contactgegevens

info@cameretten.nl
06-2513 6505
www.cameretten.nl
Voor boekingen: 
vermeldt in header 
“educatie”

@cameretten

Andere wensen of aangepaste vorm van het programma? 
Dat kan, we gaan graag met u in overleg voor een passend aanbod. 


