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Spreekbeurtkaart:
geheimen van techniek 
in het schooltheater
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van techniek in het schooltheater

In het schooltheater wordt er niet alleen toneel gespeeld maar
ook wordt er gebruik gemaakt van techniek.

Door  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ziet het publiek wat er op het podium
gebeurt. Er zijn verschillende soorten lampen die je hiervoor kunt 
gebruiken. Met sommige lampen kun je meerdere personen 
tegelijk verlichten. Met andere lampen kun je weer goed één 
persoon volgen.

Lampen zijn er niet alleen om te kunnen zien, maar ook voor de
sfeer.  Het is leuk als de verlichting past bij de scène van de
musical. Hier zijn bepaalde trucs voor. 
Denk hierbij aan  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en aan het gebruik van 
verschillende  _ _ _ _ _ _ _  .

Naast lampen is er nog een andere techniek in het schooltheater:
geluidstechniek. Het publiek moet de teksten, muziek en andere
geluiden goed kunnen horen. De geluidstechnicus let hierbij op 
de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en op het  _ _ _ _ _ _  van het
geluid.

Als de zaal heel groot is, dan kan het zijn dat het geluid versterkt
moet worden met behulp van techniek. 
Dit doe je met een  _ _ _ _ _ _ _ _ _  en met  _ _ _ _ _ _ _ _  .   
Ook kun je één van deze dingen gebruiken.

De musical is een feestelijke afsluiting van je schoolperiode. 
Je zult het verhaal en de rollen die iedereen had niet snel vergeten.
Ook als licht- en geluidstechnicus speel je een belangrijke rol in
de musical. Maar technici letten niet alleen op het licht en het
geluid, maar ook nog op iets anders: de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .
Na afloop wil iedereen weer gezond naar huis.
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DAT IS SHARELLA.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin 
in proefjes? Doe dan mee met Bas en 
Sharella. Lees alleen de blauwe bladzijden. 
Wil je de antwoorden opzoeken? 
Doe dan mee met Kim en Chen. 
Lees alleen de groene bladzijden.

Neem een schrift om de 
antwoorden op te schrijven en 
tekeningen te maken.

Maak alle opdrachten van 
de groene of blauwe bladzijden
en vind het codewoord.

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in. 

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift.

DIT IS KIM.

ZO ONTDEKKEN 
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET LEUK 
OM VAN ALLES OP TE

ZOEKEN.

Wil je ook alles
weten van
techniek?

DAT IS CHEN.

DIT IS BAS.

DOE JE 
MET ONS MEE?

WIJ HOUDEN VAN
EXPERIMENTEREN.
IETS UITPROBEREN 
EN DAN KIJKEN WAT 

ER GEBEURT.

_ _ _ p g
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Bas en Sharella oefenen voor hun musical. Sharella heeft de hoofdrol en is al
een beetje zenuwachtig. Kim en Chen houden er niet zo van om op het toneel
te staan. Zij houden zich liever bezig met de techniek, die net zo belangrijk is.
Een musical zonder licht en geluid, daar is niets aan.

Wat gebeurt er achter de 
schermen van het schooltheater?

CHEN, 
JE SCHIJNT 

RECHT IN MIJN
OGEN. HOU
DAARMEE 

OP.

JE MOET OOK 
NIET NAAR MIJ KIJKEN, 

MAAR NAAR HET PUBLIEK.
LAAT DE BELICHTING 
MAAR OVER AAN DE 

TECHNICUS. 

_ _ _ p g
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Hoe ziet het publiek wat er 
op het podium gebeurt?

Ex
pe

rim
en

te
er

Een lamp heeft een bepaalde sterkte. Deze sterkte drukken we uit in Watt.

• Bekijk vier gloeilampen van verschillende Wattsterktes (lamp boven
eettafel, bureaulamp etc.). Schrijf op hoeveel Watt iedere gloeilamp heeft.

• Doe elke lamp een keer aan. Vergelijk de hoeveelheid licht van de
verschillende lampen.

• Omcirkel het goede antwoord:
Hoe hoger het aantal Watt van
een lamp, hoe sterker /
zwakker het licht.

• Als je overdag televisie kijkt, lijkt
het beeld minder scherp dan
wanneer je in het donker kijkt.
Dit geldt ook voor lampen. Een
lamp lijkt ’s avonds meer licht te
geven dan overdag. Hoe denk je
dat dit komt? Schrijf het
antwoord in je schrift.

• Omcirkel het goede antwoord:
• De lichttechnicus zorgt voor de

lichteffecten in een musical.
Lichteffecten zijn het meest
zichtbaar als de zaal zo licht /
donker mogelijk is.

• De lichttechnicus stuurt de aandacht van het publiek naar een plek op het
podium, bijvoorbeeld naar de hoofdrolspeler. Hiervoor moet de omgeving
van die plek zo licht / donker mogelijk zijn.

60 WATT STAAT 
ER OP DIE KLEINE EN 

15 WATT OP DIE GROTE. DENK 
JE NIET DAT DIE GROTE MEER

LICHT GEEFT?

NOU, EH… 
DIE KLEINE HEEFT WEL 

EEN GROTER AANTAL WATT.
IK DENK TOCH DIE 

KLEINE.

Het publiek ziet wat er op het podium gebeurt door

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in het theater.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ p g
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Ontdek

Hoe ziet het publiek wat er 
op het podium gebeurt?

Er bestaan veel soorten lampen. Voorbeelden zijn: de gloeilamp, de zaklamp,
de tl-buis en de schijnwerper. Welke lamp je kiest, hangt af van de situatie. 

• Bekijk deze vier lampen. Neem de tabel over in je schrift en vul de antwoorden
op de volgende vragen in door een kruisje op de juiste plaats te zetten.
• Welke lamp kun je het beste gebruiken om meer mensen tegelijk te

verlichten?
• Welke lamp gebruik je om één persoon te verlichten?
• Met welke lamp kun je heel gemakkelijk iemand volgen?

Het licht gaat uit, iedereen stil… en dan gaat de musical beginnen. 
Om de acteurs te kunnen zien heb je natuurlijk wel licht nodig.

Hoeveelheid licht

Meer personen 
tegelijk verlichten

Eén persoon
verlichten
Eén persoon
volgen

Gloeilamp Zaklamp TL-buis Schijnwerper

NOU, IK DENK 
DAT HET PUBLIEK DAT 
OOK WEL AAN JEROEN 

KAN ZIEN.

Het publiek ziet wat er op het podium gebeurt door

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in het theater.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KIM, JE MOET 
NIET OP MIJ SCHIJNEN 
MAAR OP JEROEN. ZO 

VALT HET NOG MEER OP 
DAT HIJ ZIJN TEKST NIET 

MEER WEET.

_ _ _ p g
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Wat doe je met verlichting 
om sfeer te maken?

Ex
pe

rim
en

te
er

Met

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _ _  maak je een sfeer die past bij 

wat er gebeurt. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _

• Neem een lamp en doe hetzelfde als Bas. Schijn om beurten naar elkaar. 
• Teken na in je schrift waar de schaduw terechtkomt.

Hoe maak je gekleurd licht? Dit kan met kleurfilters 
(zie www.praktischtechniek.nl).

• Houd 3 verschillende 
kleurfilters voor een zaklamp.

• Schijn ermee op een licht 
oppervlak (bijvoorbeeld 
een muur).

• Schijn ook eens op een
donker oppervlak.

• Schijn op een persoon.

• Neem in je schrift de
onderstaande tabel over en
vul in of je het licht sterk,
zwak of helemaal niet zag.

Kleurenfilter geel
Kleurenfilter .......
Kleurenfilter .......

Licht oppervlak
Sterk / zwak / niet

Donker oppervlak Een persoon

NEE HOOR, MIJN 
KLEUR REGELEN WE WEL 

MET DE BELICHTING.JE BENT VEEL 
TE WIT VOOR DE ROL

VAN SJEIK.

Je kunt met licht ook een spannende, grappige of romantische sfeer maken. 
Ook kun je schaduwen maken door een bepaalde lichtinval te kiezen.

Rechts lamp  +  links persoon Lamp boven  +  links persoon Lamp voor persoon

_ _ _ p g



7

Wat doe je met verlichting 
om sfeer te maken?

Ontdek

• Zoek voorbeelden van tekeningen en foto’s van: een winterlandschap, een
zomerlandschap, een bos, een stad, avondlucht, overdag. Welke kleuren
zie je? Schrijf dit in je schrift.

Net als een fotograaf en een
kunste naar gebruikt ook een
lichttechnicus kleuren om sfeer
te maken. Welke kleuren horen
er volgens jou bij welke sferen?
• Schrijf dit met de antwoorden

erbij in je schrift.
• romantiek, liefde
• eng, spannend
• vrolijk
• koud

• Je gaat schijnen op een 
licht oppervlak. Je 
gebruikt kleurenfilters (zie
www.praktischtechniek.nl).

• Neem een rode, groene en
blauwe kleurenfilter.

• Pak drie lampen.
• Houd voor iedere lamp een ander kleurfilter.
• Welke kleur zie je als je één filter gebruikt? En welke kleur(en) als je

verschillende filters over elkaar heen gebruikt? Schrijf dit op in je schrift.

Schijn met een lamp op een klasgenoot, eerst van dichtbij, dan van veraf.
Kijk wat er door de lichtinval met de schaduw gebeurt. 
• Schrijf de zin over in je schrift met het goede antwoord.

Hoe verder het licht, hoe groter / kleiner de schaduw.

Sfeer heb je in het theater. Ook in tekeningen, foto’s en kunstwerken besteden
mensen aandacht aan sfeer. 

Met

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _ _  maak je een sfeer die past bij 

wat er gebeurt. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _

DAT IS RAAR! 
EN MOET JE DIE 

RODE EN GELE FILTER
EENS PROBEREN.

HE, KIJK EENS KIM. 
ALS IK DE BLAUWE EN DE GELE
FILTER OVER ELKAAR HEEN LEG

WORDT HET LICHT GROEN.

_ _ _ p g



Wat bepaalt of het publiek 
het geluid kan horen?
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Je zult vast veel oefenen voor de musical voordat je in het echt gaat optreden.
Probeer met de generale repetitie het volgende uit en schrijf de zinnen met de
goede antwoorden over in je schrift.

De 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en het _ _ _ _ _ _ bepalen of het publiek het 

geluid kan horen.  Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en het _ _ _ _ _ _ 

• Je kunt een persoon voor / achter op het podium het beste verstaan.
• Je kunt een persoon die naar het publiek kijkt / met zijn rug naar het

publiek staat het beste verstaan.
• Je kunt een persoon die vooruit / opzij kijkt het beste verstaan.
• Een persoon staat links op het podium. Deze persoon versta je het beste

wanneer hij naar rechts / links kijkt en spreekt.

• Bij een voorstelling kijken
de acteurs niet alleen in
het publiek, maar soms
ook naar elkaar terwijl 
ze praten. 
Hoe zorg je ervoor dat 
het publiek de acteurs
toch goed verstaat?

Niet alleen de richting van
het geluid is belangrijk, maar
ook hoe hard of zacht het
geluid is. Dit noemen we het
volume van het geluid. Het
volume bepaalt ook hoe
goed of hoe slecht het
publiek het geluid hoort.

• Schrijf in je schrift of je harder of zachter moet praten: 
• tegen 1 persoon, 
• tegen 10 personen, 
• tegen 100 personen.

• Waarom is dit zo denk je?

WEET JIJ WAAR 
DE AFSTANDBEDIENING 
IS VAN SHARELLA? DAN 
ZET IK HAAR VOLUME 

WAT ZACHTER.

_ _ _ p g



Wat bepaalt of het publiek 
het geluid kan horen?

Ontdek

9

Als geluidstechnicus heb je met drie soorten geluid te maken:
• Gesproken en gezongen tekst
• Muziek van instrumenten of een cd
• Sfeergeluiden

De geluidstechnicus 
zorgt dat het publiek 
het geluid hoort. 
Het geluid mag niet te 
hard staan, want dan gaan
mensen gemakkelijk met
elkaar praten. Maar het
geluid mag ook niet te zacht
staan. Dan hoort het publiek
achterin de zaal niets! Hoe
hard of hoe zacht het geluid
staat heet het volume.

Een geluidstechnicus moet aan veel dingen denken. 
Schrijf de antwoorden op in je schrift.
• In welke ruimte moet je het hardst praten? 

In een kleine lage / een grote hoge ruimte.
• In welke ruimte moet je het hardst praten? Binnen / buiten.
• Welke dingen zijn er nog meer belangrijk, denk je?

• In welke positie zou je Kim beter kunnen verstaan? 
Waarom denk je? 
Schrijf dit in je schrift.

De 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en het  _ _ _ _ _ _  bepalen of het publiek het 

geluid kan horen.  Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en het _ _ _ _ _ _ 

ZET HET VOLUME 
VAN DE MUZIEK MAAR 

WAT HARDER, CHEN. BAS IS
ZIJN TEKST WEER EENS

VERGETEN.

_ _ _ p g
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er Hoe wordt geluid versterkt?

Je kunt op verschillende manieren in een microfoon praten. Bijvoorbeeld door
een microfoon dicht of ver bij je mond te houden en door vanaf de voorkant of
de zijkant te praten. 

Is er een microfoon die je mag gebruiken? 
• Probeer verschillende manieren uit. Welke verschillen ontdek je?
• Bedenk zelf andere manieren en probeer ze eens uit. Wat ontdek je? 

Schrijf de tabel hieronder over in je schrift en schrijf je gevonden manieren 
in de tabel.

Stel, je hebt een microfoon. Het is dan niet verstandig om de speakers 
of de geluidsboxen vlak achter de microfoon te zetten. 
• Waarom niet? Schrijf het antwoord in je schrift.

10

Geluid wordt versterkt met een 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _

manieren

Dicht bij je mond / ver van je mond vandaan

Vanaf de voorkant / vanaf de zijkant

verschillen 

JA HIJ DOET HET! 
MAAR WELK GELUID 
MAAKT EEN KAMEEL

EIGENLIJK?

TEST, TEST

_ _ _ p g
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Hoe wordt geluid versterkt? Ontdek

• Geluid kun je versterken door harder te praten. Je kunt hiervoor ook een
apparaat gebruiken. Bedenk verschillende situaties waar mensen een
apparaat gebruiken om geluid te versterken. 
Schrijf deze in je schrift.

• Hoe heet zo’n apparaat om 
geluid te versterken?

De plaats waar de
speakers of geluids -
boxen staan is belang -
rijk. Het publiek moet
alle teksten goed
kunnen verstaan. 
En de muziek goed
kunnen horen. 

• Stel je hebt geen microfoon voor de acteurs, maar wel speakers voor de
muziek. Waar zet je de speakers neer? Schrijf de zin over in je schrift met
het goede antwoord. Schrijf ook op waarom je de speakers daar neerzet.

• Speakers zet je aan de voor / achterkant van het podium als je geen
microfoon hebt, omdat…

In een musical of film hoor je wel eens het geluid ‘opkomen’. Het volume van
het geluid neemt langzaam toe. Andersom gebeurt het ook. Het volume
neemt dan af. In de theaterwereld gebruiken mensen hier Engelse woorden
voor: fade in betekent opkomen en fade out betekent afnemen.
• Neem het schema hieronder over in je schrift en schrijf er in wat jij zou

kiezen.

Geluid wordt versterkt met een 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _

Een acteur loopt langzaam het podium af

De ontknoping nadert

De acteurs komen op

Twee acteurs lopen verlegen naar elkaar toe, 
voordat ze kussen

Ik kies voor …………….. omdat ………………

JA, IK VERSTERK MIJN
STEMGELUID OM BOVEN HET

LAWAAI UIT TE KOMEN.

WAT 
PRAAT JE 
HARD.

_ _ _ p g
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Waar let je op zodat iedereen na afloop
weer gezond naar huis gaat?

Ex
pe

rim
en

te
er

Op ieder apparaat is aangegeven hoe groot het vermogen (in Watt) is. 
Hoe groter het vermogen hoe meer stroom. Achterop het apparaat (of op 
de onderkant) zit een sticker of plaatje. Daarop staat bijvoorbeeld ‘50W’. 
Dit betekent dat het vermogen van het apparaat 50 Watt is. 

• Schrijf zonder op de
apparaten te kijken in de
tabel hoeveel stroom je
denkt dat de apparaten
gebruiken. Vul 1 in bij de
minste stroom, dan 2, 
3 en 4 voor de meeste
stroom.

• Zoek daarna de apparaten
op en kijk naar het vermogen.
Vul dan de laatste kolom
van de tabel in. Had je de
hoeveelheid stroom goed
geraden?

Technici letten niet alleen op het licht en geluid, maar ook op de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van de acteurs en het publiek.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bij een voorstelling gebruik je apparaten en lampen. Veel apparaten werken op
elektriciteit. Het kan gevaarlijk zijn als je iets aanraakt dat onder spanning staat.
Je moet niet alleen op de voorstelling letten, maar ook op gevaren.

Apparaat

Koffiezetapparaat

CD-speler

Staande lamp

Schijnwerper

Hoeveelheid stroom die ik
denk (1 = minst, 5 = meest)

Ik heb ontdekt …

• Vergelijk de antwoorden. Zat je in de goede richting? 
• Kijk nu ook eens naar de elektriciteitssnoeren van de verschillende

apparaten. Wat valt je op?

NOU ZEG, DOE 
NIET ZO BANG. ALS JE

VOORZICHTIG WERKT, DAN
GAAT ER NIETS MIS.

IK DOE DIE 
LAMPEN MAAR UIT SHARELLA. 

VANDAAG LET IK OP DE GEVAREN,
EN HET LIJKT ME BETER OM GEEN

ELEKTRICITEIT TE GEBRUIKEN. 
DAN KAN ER OOK NIETS 

MIS GAAN.

_ _ _ p g
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• In het theater heb je te maken met allerlei spullen en apparaten (lampen,
geluidsinstallatie, podium). Welke gevaren kun je in het theater tegen komen?
Teken onderstaande tabel over in je schrift en schrijf de gevaren erin. 

• Teken een bliksemflits als het gevaar met stroom te maken heeft. 
Laat de rechter kolom leeg voor de volgende opdracht.

Waar let je op zodat iedereen na afloop
weer gezond naar huis gaat?

Ontdek

Technici letten niet alleen op het licht en geluid, maar ook op de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van de acteurs en het publiek.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Het gevaar

Losliggende kabels

Wat is er
gevaarlijk aan

Je kunt struikelen

Wel of geen
stroom

–

Je zult vast niet eerder hebben nagedacht over al die gevaren. 
Daarom is het belangrijk dat de licht- en 
geluidstechnici letten op de veiligheid. 
Zij hebben er verstand van.

Je kunt gevaren vaak voorkomen. Dit heet preventie. 
• Op welke manier kun je de gevaren voorkomen die je hebt opgeschreven? 
• Schrijf dit op in de rechterkolom die nu nog leeg is.

EVEN NOTEREN: 
JUMPEN OP DE RAND VAN 

HET PODIUM. GEVAARLIJK: JE
KAN NAAR BENEDEN VALLEN.
MAAR HET HEEFT NIETS MET

STROOM TE MAKEN.

_ _ _ p g



Wat gebeurt er achter de
schermen van het schooltheater?

14

Achter de schermen spelen technici met licht en geluid. Zij zorgen voor
invallende duisternis en angstaanjagende geluiden om het nog spannender 
te maken. Met de juiste microfoons op de juiste plaats zorgen ze ervoor dat 
het publiek alles hoort, zelfs de zachtste fluistering. Ook letten zij erop dat 
de acteurs en de mensen in de zaal geen gevaar lopen.

_ _ _ p g
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Hieronder zie je Chen en Sharella op het toneel staan. 

• Bekijk wat jij anders zou doen. Denk hierbij vooral aan licht, geluid 
en de veiligheid. Schrijf dit op in je schrift.

_ _ _ p g
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Jij als licht- en geluidstechnicus
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn licht- en geluidstechnici. Zij zorgen dat het licht
en geluid goed is tijdens de musical en ze letten natuurlijk op de veiligheid. 
Ben jij ook licht- en geluidstechnicus? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen.
Dan weet je wat je taak is.

JA, DOE 
MAAR, DAN DIM 
IK DE GROTE

LAMPEN.

Sfeerverlichting NU SCHIJNEN, 
SHARELLA, SCHUIN VAN
ONDERAF NAAR BOVEN.
DAN LIJKT DE DIEF NOG

GRIEZELIGER.

• Kies een kleur die past bij de sfeer in de scène.
• Let op lichtinval en maak zo leuke effecten zoals schaduw.

Licht

IK VIND 
ROOD TOCH 
IETS ROMAN -

TISCHER.

• Kies een lamp die past bij een scène. Denk hierbij aan de vorm en 
de sterkte van de lamp.

• Gebruik de lamp precies op het goede moment.
• Stuur de aandacht van het publiek met licht naar een bepaalde plek.

KIJK ALS DE DIEF 
WORDT BETRAPT DAN IS
HET LEUK OM PLOTSELING
EEN FEL LICHT OP HEM

TE SCHIJNEN.

JA LEUK, 
WELKE LAMP 

ZULLEN WE DAAR -
VOOR NEMEN?

KIJK, NU LOOPT DE 
KAMEEL HET PODIUM OP. 
IK VOLG DE KAMEEL MET 

DE SCHIJNWERPER.

NU KOMT ZO 
DIE SCENE WAAR ZE
VERLIEFD ZIJN. HIER
ZOUDEN WE TOCH DE 

GELE FILTER BIJ
GEBRUIKEN?

_ _ _ p g



• Let op gevaren die er in het theater kunnen zijn.
• Waarschuw de mensen als je iets gevaarlijks ziet.
• Noteer de gevaren en bedenk hoe de gevaren voorkomen 

kunnen worden (preventie).
• Let hierbij vooral op elektriciteit. 

17

Geluid

Veiligheid

• Let op de richting van het geluid, zodat het publiek het kan horen. 
• Let op het volume: praat hard genoeg.
• Zet de speakers op de goede plek.
• Zorg voor versterking van het geluid als er een grote zaal met mensen is.

Anders hoort het publiek achterin de zaal niets.

_ _ _ p g
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Wist je dit al?
Bij geluid bepaalt ook de ruimte hoe goed of hoe slecht het publiek het geluid
hoort. Dit noem je akoestiek. In een grote ruimte met hoge plafonds en veel
geluiden is de akoestiek niet altijd goed. Je hoort vaak een echo of galm. Je
kunt elkaar dan moeilijker verstaan. Een bibliotheek is ook vaak een grote
ruimte. Als je in een bibliotheek zachtjes praat, kunnen mensen je toch goed
horen. Hoe komt dat denk je?

Op het podium en in de zaal worden veel dingen
opgehangen. Soms de microfoon, soms het decor,
soms een lamp. Je moet ervoor zorgen dat degene
die eronder zit niets op zijn hoofd kan krijgen.
Daarom wordt vaak een safety gebruikt zoals 
op de afbeelding. Dat is een veiligheidskabel die 
je bijvoorbeeld aan een lamp en aan het dak
vastmaakt. Zo valt de lamp niet naar beneden.

Er zijn nu niet veel geheimen meer over techniek in het schooltheater. 
En op de spreekbeurtkaart kun je alles nog nalezen. 
Wil je meer weten, kijk op: www.praktischtechniek.nl.

_ _ _ p g
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