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Voorbereiding Cultoer 2017 
 

Nodig: 

- Digibord (YouTube voor geluidsfragment) 

 

Start: kringgesprek 

Inleiding: binnenkort komt de CULTOER langs.  

- Waar komt het woord Cultoer vandaan? (Cultuur van: dat wat mensen maken. Toer 

van: tocht of reis: de Cultoer komt langs bij alle scholen in Heusden) 

- Wat is allemaal cultuur? Wat is allemaal kunst? Wat voor kunstvormen heb je? 

- Wie doet zelf buiten school iets aan kunst of cultuur?  

Uitleg thema: dit jaar heeft de Cultoer een thema (hetzelfde als de boekenweek): Gruwelijk 

eng!!  

- Wanneer is iets eng? 

- Waar ben je bang voor? (donker, hoogtes, dood, het onverwachte, enge dieren, 

gevaar, snelheid, het niet weten…..) 

- Wat maakt de spanning in een griezelfilm? 

 

 

Opdracht: maak een hoorspel 

Verdeel de klas in groepjes van 3. Als er 1 iemand in het groepje een smartphone heeft is dat 

handig! (niet noodzakelijk) 

Ga samen brainstormen over enge geluiden. Hoe kun je geluid nog enger laten klinken? Hoe 

zorg je dat er een echo komt? Wat zijn enge geluiden? Hijgen, schreeuwen, zware 

voetstappen die steeds dichterbij klinken, rammelende botten, piepende deuren, eng 

lachen,…) 

 

Optioneel: beluister een deel van deze geluiden ter inspiratie 

 

In je groepje ga je enge geluiden verzamelen. Als er een telefoon in je groepje is die je mag 

gebruiken, kun je de geluiden opnemen. Aders moet je de geluiden live voor de rest van de 

klas kunnen reproduceren. 

Gebruik de geluiden als inspiratiebron voor een kort, eng verhaal.  

Vertel de verhalen mét de geluidseffecten aan de klas. Eén persoon is de verteller, de 

andere 2 zorgen voor de geluidseffecten. 

 

Welke geluidseffecten werkten goed? Waaraan lag dat? Heb je nu nog meer ideeën om 

een goed hoorspel te maken?  

https://www.youtube.com/watch?v=w-ZHFy1O8BQ


 

 

 

 

 

 

Reflectie Cultoer 2016 
 

 

Nabespreking 

- Welke kunstvormen zag je?  

- Kende je iemand?  

- (hoe) zag je het thema ‘Gruwelijk eng’ terug komen in de Cultoer? Wat heeft het 

meeste indruk gemaakt? Verzin daar zoveel mogelijk woorden bij (raar, grappig, 

ondeugend, moeilijk, saai, gek, vermoeiend, hilarisch, mooi, aangrijpend, …..) 

- Wat vond je het leukst / spannendst/ mooist/ beste bij het thema passen? Waarom? 

 

Opdracht  

In een griezelfilm is het begin vaak heel gewoon en onschuldig. En dan INEENS gebeurt er 

iets! 

We gaan verhalen schrijven. Maak groepjes van 4.  

- Iedereen start met het schrijven van een verhaal. Het begint heel gewoon en 

onschuldig. Nog niets aan de hand. Drie regels 

- Geef de start van je verhaal door aan een ander persoon in je groepje. Deze schrijft 

verder aan jouw verhaal: er lijkt iets te gebeuren: ineens…. . Drie regels (laat je 

inspireren door iets wat je tijdens de Cultoer hebt beleefd!) 

- Geeft het verhaal door aan een ander persoon in je groepje. Schrijf verder aan het 

verhaal dat je krijgt. De situatie loopt nu volledig uit de hand! Het wordt doodeng!!! 

(tussen de drie en zes regels) 

- Geef het verhaal terug aan de persoon uit je groepje die de eerste regels geschreven 

had. Maak het verhaal af. Loopt het goed af of niet? Dat mag je zelf weten… 

Succes! 

 

 

Heel fijn als een paar resultaten ge-appt of gemaild worden naar Marjolein: 

0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl 

Graag voorzien van naam school , groep en leerkracht.  

mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

