
Stichting OTO – Theater in School – 2019-2020  
 

 Lerarenhandleiding groep 1 t/m 5 bij 
 

   De Nieuwe Kleren van de Keizer 
   

Een muzikaal sprookje naar het verhaal van Hans Christian Andersen 

In samenwerking met het Vespucci Kwartet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inhoud handleiding  
 

Wat u vooraf moet weten als leerkracht        3 
 
Doel van de voorstelling          4 
 
Ter voorbereiding          6 
 

Opdrachten vóór de voorstelling        7 
 

Na de voorstelling          9 
 

• Bijlage 1, het sprookje        10 

• Bijlage 2, inspiratie kleding         14 

• Bijlage 3, Kleur en knip de keizer       17 
 

Colofon           21 

 

 

 
 
 



3 
 

Wat u moet weten als leerkracht 
 

De voorstelling De Nieuwe Kleren van de Keizer is gebaseerd op het gelijknamige sprookje van 

Hans Christian Andersen. Deze Deense sprookjesschrijver leefde heel erg lang geleden, van 

1805-1875. Bekende sprookjes van Andersen zijn De kleine zeemeermin, De prinses op de 

erwt, Het lelijke eendje en De nieuwe kleren van de keizer. 

 
Het verhaal 

Aan het paleis van een ijdele keizer, die meer bezig is met hoe hij eruitziet dan met het land 

regeren, verschijnen twee wevers. Ze weven “schitterende stoffen”, zeggen ze, die 

“onzichtbaar zijn voor domme en oneerlijke mensen.” De keizer wil het verschil tussen 

slimmerds en dommerds wel zien en dolgraag iets unieks dragen waarbij elke andere keizer of 

koning het nakijken heeft. Hij twijfelt geen moment aan zijn eigen intelligentie, noch aan de 

oprechte bedoelingen van de twee oplichters. Omdat niemand hem durft te zeggen dat er 

helemaal niets te zien valt, worden de onzichtbare kleren van de keizer een feit. “Het is 

prachtig”, riep de keizer luid. Zijn hofhouding knikte instemmend. Zij konden er geen draad 

van zien... en toch zeiden ze allemaal: “Ja, schitterend, wonderbaarlijk, mooi, ongelooflijk.” De 

keizer voert de klucht ten top als hij tijdens een grote feestoptocht in ondergoed door de 

straten schrijdt. Totdat uit de menigte een kinderstem klinkt (kinderen spreken immers de 

waarheid): “Maar de keizer heeft niks aan!” De keizer beseft dat zijn hoogmoed hem ten val 

brengt, maar hij is wel keizer genoeg om met opgeheven hoofd door te lopen. 

 

Dit sprookje is nog steeds actueel. De moraal van het verhaal is herkenbaar; er zijn helaas nog 

steeds bedriegers, ijdele mensen zijn van alle tijden en zo ook lieden die blindelings geloven in 

dingen die niet waar zijn. 

 

In de muziektheater bewerking van deze voorstelling worden de leerlingen op speelse wijze 

meegenomen in het “volwassen” thema van het sprookje. Ze maken live kennis met klassieke 

muziek - gespeeld door het Vespucci Kwartet, en zien voor hun ogen hele werelden ontstaan: 

wat de basis van theater is; dat je met weinig middelen -slechts een kledingrek, een goed 

acteur en muzikanten - hele werelden kunt creëren.  
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Doel van de voorstelling 
 

De voorstelling is uitermate geschikt en speciaal ontwikkeld voor kinderen van groep 1 t/m 5. 

Het tweeledig doel van deze voorstelling, met aansluitende workshop, is om de kinderen 

kennis te laten maken met klassieke muziek, muzikaliteit en de betekenis ervan. 

 

1. Een kennismaking met klassieke muziek en wat muziek kan betekenen voor het 

verhaal. 

2. Op een laagdrempelige manier laten zien wat de verbeeldingskracht van theater is. 

 
Aansluiting kerndoelen  

In aansluiting op kerndoel 54 en 55 kunstzinnige oriëntatie, leren de leerlingen beelden, 

muziek, taal, spel en beweging herkennen, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken 

en om er mee te communiceren. Ze leren op het werk van anderen te reflecteren.  

 

Het lesmateriaal is een 3-trapsraket: 

Opdracht voorafgaand aan de voorstelling: kennismaken met het sprookje 

Tijdens de voorstelling: luisteren en herkennen van emoties passend bij het verhaal en 

meegaan in de theatrale vertaling. 

Na de voorstelling: verdiepende kennismaking met de muziekinstrumenten, de werking ervan 

en nabespreken waar het verhaal over ging, tijdens de workshop ‘Muzikant in de klas’.  

 
Toelichting 

In de voorstelling wordt gerefereerd aan ‘muziek en emotie’. 

Muziek raakt aan emotie. Aan het begin van de voorstelling wil de keizer pas opkomen als er 

muziek klinkt die past bij zijn keizerlijke hoogheid. Maar: hoe klinkt dat dan? Waarom stemt 

het ene lied je treurig, en het andere je vrolijk…  

Dit thema komt later ook aan bod tijdens de aansluitende workshop. 

 

In elk sprookje schuilt een moraal. Zo ook bij De nieuwe kleren van de keizer.  

Dat je niet klakkeloos alles moet geloven wat je krijgt voorgeschoteld, of ‘als iemand in de 

sloot springt, dan spring jij er toch ook niet in?’ Maar bovenal is deze voorstelling een 

kennismaking om te laten zien wat de kracht van verbeelding is: voor je neus zie je iemand 

een pruik op doen en veranderen in de slechtziende, stokoude minister. Daarna gaat er een 

jurk aan en dezelfde acteur is de dienstmeid… de strijkstok van de viool maakt muziek maar 

weeft ook de stof… 
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Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen:   

 Theater in School - 023-5316222 - femme@theaterinschool.nl   

  

Kijkt u ook op www.theaterinschool.nl  

  
Wij wensen u veel plezier bij het geven van de lessen en het bekijken van de voorstelling!  

 

 

  

                                                           
1 Afbeelding Wikipedia 
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Ter voorbereiding   
  

Hoewel de voorstelling goed te volgen is zonder het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer 

te hebben gelezen, is het aan te raden het verhaal voor te lezen in de klas. Zo raken de 

leerlingen vertrouwd met het verhaal, de verschillende personages en de thema’s. De 

voorstelling kent abstracte scenes, bijvoorbeeld: de muzikanten beelden met de strijkstok het 

weven van de stof uit – om dit goed te herkennen is het fijn wanneer de leerlingen het 

verhaal al eens gehoord hebben.  

 

Er zijn veel versies van het verhaal, suggesties:   

- Het efteling gouden boekje 

http://www.goudenboekjes.nl/gouden-boekje/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/ 

- De versie van Harmen van Straaten 

https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/9200000058866462/ 

 

Er is ook een leuk luisterboek – het sprookje verteld door Kees Prins en Annet Malherbe 

- https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-

keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE

1RCpA.1.3.ProductTitle 

Je kunt ook het verhaal lezen uit de bijlage (I). 

2 

Op de volgende bladzijden volgt een aantal opdrachten. Bij elke opdracht staat aangegeven 

hoelang deze duurt en wat u ter voorbereiding dient te doen. 

                                                           
2 Afbeelding Koninklijke Bibliotheek 

http://www.goudenboekjes.nl/gouden-boekje/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/
http://www.goudenboekjes.nl/gouden-boekje/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/9200000058866462/
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/9200000058866462/
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-nieuwe-kleren-van-de-keizer/1001004005951638/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oy2Fzg25Mlt9T8SrE1RCpA.1.3.ProductTitle
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Opdrachten voor de voorstelling   
  

Opdracht 1. Lees het sprookje De nieuwe kleren van keizer  in de klas   

Duur ca. 15 minuten    

 

Opties voor de nabespreking van het verhaal 

Duur ca. 15 minuten 

 

Heel veel personages in het verhaal doen alsof en ze liegen over dat ze de stof/ de kleren écht 

zien.  

- Waarom doen ze dit denk je? 

Ze worden dan voor dom uitgemaakt. Daar zijn de mensen bang voor. Vraag aan de 

leerlingen: 

- Doe jij weleens dingen alsof?  

- Lieg je weleens? En zo ja, waarom dan? Wie durft dat te vertellen? 

 

In de nabespreking is het leuk om de kinderen te laten fantaseren over de tijd waarin dit 

verhaal zich afspeelt.  Je kan ze vragen wanneer ze denken dat dit verhaal zich afspeelt? 

Hoelang geleden is dat dan? Wanneer zou dit verhaal geschreven zijn? (Antwoord: in 1837 

door Hans Christian Andersen). 

Leuk om te vertellen dat hij ook Het lelijke eendje en De prinses op de erwt heeft geschreven. 

- Wat voor soort kleren droegen de mensen toen? Zie bijlage (II) voor afbeeldingen om 

de kinderen te laten zien hoe kleding er toen uitzag en hoe het werd gebruikt. 

- Wat zie je voor verschil met hoe de mensen zich nu kleden? 

 

Opdracht 2.  Versier de Keizer met de leukste, mooiste of gekste kleren.  

Duur ca. 15 minuten tijdens het voorlezen, daarna in nog eens 15 minuten afmaken 

 

In de bijlage (III) wordt een kleurplaat van de keizer meegestuurd en een aantal vellen met 

kleren en atributen. Deze dienen te worden geprint en daarna ingekleurd en uitgeknipt door 

de leerlingen. Zo kunnen ze een eigen versie van hun aangeklede keizer maken. TOP – gebruik 

wat dikker papier en hang de klas vol met allerlei verschillende keizers.  
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Opdracht 3.  Inleiding op de muziek  

- Wat voor muziekinstrumenten kun je noemen?  

- Was er in de tijd van deze keizer al radio of een cd-speler?  

- Hoe werd muziek dan ten gehore gebracht?  

- Kun je muziek ook opschrijven, zoals bijv. een verhaal? 
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Na de voorstelling 
 

WORKSHOP - Muzikant in de klas  

Duur ca. 30 minuten 

Na de voorstelling komt een van de muzikanten in de klas om te vertellen over zijn of haar 

instrument, over verschillende soorten muziek en over de muziek van de voorstelling – die 

ruim 200 jaar oud is. 

 

Leerdoel 1 – kennismaken met de klassieke klanken, instrumenten  

Hoe – door te luisteren:  

Verschillen tussen hard, zacht, hoog, laag, lange melodielijnen, korte melodielijnen. 

 

Hoe – door kennis te delen: 

In De kwis waarin alles goed is. Thema: Emotie en muziek. Er wordt een koppeling gemaakt met 

het begin van de voorstelling waarin de keizer pas wil opkomen als de juiste muziek klinkt. 

Wat is nu ‘keizerlijke muziek’, die hem past als een jas, hem eert en belangrijk maakt. 

Hoe – door te benoemen wat je voelt als je bepaalde muziek hoort: wat voor gevoel geeft de 

muziek die er wordt gespeeld jou? 

De muzikant speelt een aantal stukken en de kinderen mogen raden welk gevoel de muzikant 

wil uitdragen. (Blij, boos, angstig, vrolijk, spannend) 

 

Hoe – door vragen te stellen:  

In de klas is er ruimte voor de leerlingen om vragen te stellen aan de muzikant en ze mogen 

het instrument van dichtbij bekijken.  

Leuk weetje voor de leerlingen: wat zou het prijskaartje zijn van het instrument? 
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Bijlage 1 – het sprookje3 
De nieuwe kleren van de keizer 
Een vertelling van Hans Christian Andersen  

Vele jaren geleden leefde er een keizer die zo vreselijk veel van mooie, nieuwe kleren hield 

dat hij al zijn geld uit gaf om zich mooi te maken. Hij bekommerde zich niet om zijn soldaten, 

en het theater of een rijtoer in het bos vond hij alleen maar leuk om zijn nieuwe kleren te 

laten zien. Voor ieder uur van de dag had hij een ander gewaad, en zoals je over een koning 

zegt dat hij in de ministerraad is, zo zeiden ze hier altijd: "De keizer is in zijn kleedkamer!" 

 

In de grote stad waar hij woonde was het leven heel genoeglijk. Iedere dag waren er 

vreemdelingen en op een dag kwamen er twee bedriegers, die zich voor wevers uitgaven en 

zeiden dat ze de mooiste stoffen konden weven die je je maar denken kon. Niet alleen de 

kleuren en het patroon waren ongelooflijk mooi, maar ook hadden de kleren die ervan 

gemaakt waren, de wonderbaarlijke eigenschap dat ze onzichtbaar waren voor iedereen die 

niet voor zijn ambt deugde of die onvergeeflijk dom was. Wat een fijne kleren, dacht de 

keizer. Als ik die aan heb, kan ik erachter komen wie er in mijn rijk niet deugt voor zijn ambt 

en dan kan ik de knappen van de dommen onderscheiden. Die stof moet ik meteen laten 

weven! En hij gaf de bedriegers een flink handgeld, zodat ze met hun werk konden beginnen. 

Ze zetten ook twee weefgetouwen op en deden alsof ze werkten, maar er zat helemaal niets 

op het weefgetouw. Brutaalweg vroegen ze om de fijnste zijde en het prachtigste goud. Dat 

stopten ze in hun eigen zak en ze werkten aan de lege weefgetouwen, en dat nog wel tot diep 

in de nacht. 

 

"Nu zou ik eigenlijk toch wel eens willen weten hoever ze zijn met de stof," dacht de keizer, 

maar het werd hem wel een beetje vreemd te moede als hij eraan dacht dat wie dom was of 

niet voor zijn ambt deugde, de stof helemaal niet kon zien. Hij wist natuurlijk wel dat hij voor 

zichzelf niets te vrezen had, maar hij wilde toch liever eerst iemand anders sturen om te zien 

hoe het ermee stond. Alle mensen in de hele stad wisten welke wonderbaarlijke kracht de 

stof had en iedereen was erop gebrand om te zien hoe slecht of dom zijn buurman was. 

 

"Ik stuur mijn oude, eerlijke minister naar de wevers!" dacht de keizer. "Die kan het best zien 

hoe de stof wordt, want hij heeft verstand en niemand doet zijn werk beter dan hij!" 

 

Toen trad de brave, oude minister de zaal binnen waar de twee bedriegers aan de lege 

weefgetouwen zaten te werken. "De hemel beware me!" dacht de oude minister en hij 

sperde zijn ogen wijd open. "Ik zie niets!" Maar dat zei hij niet. 

 

De beide bedriegers verzochten hem dichterbij te komen en vroegen hem of het geen mooi 

patroon was en of het geen prachtige kleuren waren. Toen wezen ze naar het lege 

                                                           
3 Oorspronkelijke tekst uit: de Volksverhalen Almanak 
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weefgetouw en de arme, oude minister sperde zijn ogen steeds verder open, maar hij zag 

niets, want er was niets. "Lieve hemel!" dacht hij. "Zou ik dom zijn? Dat had ik nooit gedacht 

en dat mag geen mens weten! Zou ik niet deugen voor mijn ambt? Ik kan ze toch niet 

vertellen dat ik de stof niet kan zien!" 

 

"Nou, u zegt zo weinig!" zei de één, die aan het weven was. 

 

"O, maar het is prachtig! Gewoonweg schitterend!" zei de oude minister en hij keek door zijn 

bril. "Dat patroon en die kleuren! Ja, ik zal aan de keizer zeggen dat het mij bijzonder goed 

bevalt!" 

 

"O, dat doet ons plezier," zeiden de twee wevers en nu noemden ze de kleuren en ze 

beschreven het bijzondere patroon. De oude minister lette goed op, zodat hij dat kon 

navertellen als hij bij de keizer kwam, en dat deed hij. 

 

Nu verlangden de bedriegers meer geld, meer zijde en goud. Dat hadden ze nodig voor het 

weven. Ze staken alles in hun eigen zak, er kwam geen draad aan het weefgetouw, maar ze 

gingen nog steeds door met weven aan het lege weefgetouw. 

 

De keizer stuurde weldra weer een brave raadsheer om te zien hoe het met het weven ging 

en of de stof gauw klaar was. Het verging hem net als de minister, hij keek en keek, maar 

omdat er niets anders was dan lege weefgetouwen, zag hij niets. 

 

"En, is het geen prachtig stuk stof?" vroegen de bedriegers en ze vertelden over het prachtige 

patroon dat er helemaal niet was. "Dom ben ik niet," dacht de man. "Zou ik dan niet deugen 

voor mijn goede ambt? Dat is toch te gek! Maar dat moet je niet laten merken!" En toen 

prees hij de stof die hij niet zag en verzekerde hen hoe goed de mooie kleuren en het 

prachtige patroon hem bevielen. "Het is gewoonweg schitterend!" zei hij tegen de keizer. Alle 

mensen in de stad spraken over de prachtige stof. 

 

Toen wilde de keizer zelf ook gaan kijken terwijl de stof nog op het weefgetouw zat. Met een 

hele schare uitgelezen mannen, waaronder de twee oude, brave raadslieden die er al eerder 

waren geweest, ging hij naar de listige bedriegers, die nu uit alle macht weefden, maar dat 

had geen draad om het lijf. 

 

"En, is het niet magnifiek?" vroegen de twee brave raadslieden. "Moet Uwe Majesteit eens 

zien, wat een patroon, wat een kleuren!" En toen wezen ze op het lege weefgetouw, want ze 

dachten dat de anderen de stof vast wel konden zien. 

 

"Wat krijgen we nou?" dacht de keizer. "Ik zie niets! Maar dat is verschrikkelijk! Ben ik dom? 

Deug ik niet voor het keizerschap? Dit is het vreselijkste dat me kon overkomen!" 

 

"O, het is heel mooi!" zei de keizer. "Het heeft mijn allerhoogste instemming!" En hij knikte 

tevreden en bekeek het lege weefgetouw, hij wilde niet zeggen dat hij niets kon zien. Het hele 
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gevolg dat hij bij zich had, keek en keek, maar zag al niets meer dan alle anderen. Toch zeiden 

ze net als de keizer: "O, het is heel mooi!" en ze raadden hem aan van deze nieuwe prachtige 

stof kleren te laten maken voor de grote optocht die binnenkort zou komen. "Het is 

magnifiek, schitterend, excellent!" klonk het van mond tot mond en allemaal waren ze er 

zielstevreden over. De keizer gaf ieder van de bedriegers een ridderorde voor in hun 

knoopsgat en de titel van weefjonker. 

 

De hele nacht vóór de ochtend waarop de optocht zou plaatsvinden, bleven de bedriegers op 

en ze hadden wel zestien kaarsen aan. De mensen konden zien dat ze het druk hadden om de 

nieuwe kleren van de keizer af te krijgen. Ze deden alsof ze de stof van het weefgetouw 

haalden, ze knipten met grote scharen in de lucht, ze naaiden met naalden zonder draad en 

zeiden ten slotte: "Kijk, nu zijn de kleren klaar!" 

 

De keizer kwam zelf naar ze toe met zijn voornaamste hovelingen, en de twee bedriegers 

hielden een arm omhoog alsof ze iets vasthielden en zeiden: "Kijk, hier is de broek. Hier is de 

jas. Hier de mantel!" en zo verder. "Het is licht als spinrag! Je zou denken dat je niets aanhad, 

maar dat is juist het bijzondere ervan!" 

 

"Ja!" zeiden alle hovelingen. Maar ze zagen niets, want er was niets. 

 

"Zou het Uwe Keizerlijke Majesteit aller genadigst behagen uw kleren uit te doen?" vroegen 

de bedriegers. "Dan zullen we u de nieuwe aantrekken, hier voor deze grote spiegel!" 

 

De keizer deed al zijn kleren uit en de bedriegers deden alsof ze hem steeds een van de 

nieuwe kledingstukken gaven die ze gemaakt zouden hebben, en de keizer stond voor de 

spiegel te draaien. 

 

"Lieve hemel, wat staat dat mooi! Wat zit dat goed!" zeiden ze allemaal. "Wat een patroon! 

Wat een kleuren! Dat is een kostbaar kostuum!" 

 

"Buiten staan ze te wachten met het baldakijn dat in de optocht boven Uwe Majesteits hoofd 

gehouden wordt!" zei de opperceremoniemeester. "Ik ben ook klaar!" zei de keizer. "Zit het 

niet goed?" En toen draaide hij nog een keer voor de spiegel alsof hij zijn pracht nog eens 

goed bekeek. 

 

De kamerheren die de sleep moesten dragen, tastten met hun handen over de vloer, alsof ze 

de sleep opnamen: ze liepen iets in de hoogte te houden, ze durfden niet te laten merken dat 

ze niets konden zien. 

 

En zo liep de keizer in de optocht onder het prachtige baldakijn en alle mensen op straat en 

voor de ramen zeiden: "Ach heer, wat zijn de nieuwe kleren van de keizer weergaloos, wat 

een prachtige sleep heeft hij aan zijn mantel! Het zit als gegoten!" Niemand wilde laten 

merken dat hij niets zag, want dan deugde hij immers niet voor zijn ambt of was hij heel dom. 

Nog nooit hadden de kleren van de keizer zo'n succes gehad. 
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"Maar hij heeft niets aan!" zei een klein kind. 

 

"Ach heer, de waarheid moet je uit een kindermond horen," zei de vader en de één fluisterde 

tegen de ander wat het kind zei. 

 

"Hij heeft niets aan," zegt een klein kind, "hij heeft niets aan!" 

 

"Maar hij heeft helemaal niets aan," riep tenslotte het hele volk. En de keizer kromp inéén, 

want hij vond dat ze gelijk hadden, maar hij dacht: "Ik moet het maar tot het eind volhouden." 

En de kamerheren liepen de sleep te dragen die er helemaal niet was. 

 

 

Toelichting – extra informatie/ weetjes 

Andersen heeft twee versies van dit verhaal gemaakt. In de laatste versie (de vertaling in deze 

lesbrief gebruikt) eindigt het verhaal met de opmerking van de kleine jongen dat de keizer 

geen kleren aan heeft. Het volk neemt dit over en de keizer vermoedt nattigheid, maar loopt 

schijnbaar onverstoord door. In de eerdere versie gaat iedereen mee in de bewondering van 

de prachtige kleren, niet toegevend dat ze niets zien, daar ze anders moeten erkennen dat ze 

van 'lage' geboorte zijn. De hele stad heeft het over de prachtige kleren en doet of er niets 

aan de hand is. 

 

Het motief, onzichtbare schoonheid alleen zichtbaar voor bijzondere mensen, komt ook voor 

in het verhaal Tijl Uilenspiegel als kunstschilder. 

 

Een vrolijke en iets modernere vorm van dit bekende sprookje van Hans Christian Andersen 

is de versie van Roald Dahl. 

 

Dit is ook een Efteling sprookje: een sprookje of verhaal dat wordt uitgebeeld in het 

attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. Sommige sprookjes zijn uitgebeeld in het 

sprookjesbos. Anderen hebben elders in het park een plek in een wat bescheidener vorm. Het 

kan zijn dat je leerlingen het sprookje daarvan kennen.  

 
Trefwoorden 

Bedrog | cultuursprookje | Denemarken | Hans Christian Andersen | ijdelheid | Keizer 

kleermaker | optocht 

  

https://www.beleven.org/verhaal/tijl_uilenspiegel_als_kunstschilder
https://www.beleven.org/verhaal/tijl_uilenspiegel_als_kunstschilder
https://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer_roald_dahl
https://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer_roald_dahl
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Bijlage 2 4 
 

 

                                                           
4 Bron: ‘Man met hoed’ www.mimimatthews.com 

http://www.mimimatthews.com/
http://www.mimimatthews.com/
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5 

                                                           
5 Bron: ‘Kinderen’ www.pinterest.com  

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
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6 

  

                                                           
6 Bron: ‘19th century women’ www.slideshare.net 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
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Bijlage (3) Kleur en knip de keizer  
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Colofon 

 

UITGAVE 

Theater in School | van Ostadestraat 1-3 zwart |2023 XA Haarlem 

023.531 62 22 

www.stichtingoto.nl / www.theaterinschool.nl  

 

© Theater in School 2019 

Deze lesbrief kwam tot stand in nauwe samenwerking met Steef Hupkes 
Met tekeningen van: Mirjam van der Most 

 
 

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen: 
 

Theater in School | femme@theaterinschool.nl | www.theaterinschool.nl 
 

http://www.stichtingoto.nl/
http://www.stichtingoto.nl/
http://www.theaterinschool.nl/
http://www.theaterinschool.nl/
mailto:femme@theaterinschool.nl
mailto:femme@theaterinschool.nl
http://www.theaterinschool.nl/
http://www.theaterinschool.nl/

