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HA HOFPLEINER!
 

Nu we allemaal voorlopig nog even thuis zitten en we het theater zo missen, 
brengen wij theater naar jou toe! Deze week sturen we je, voor de tweede keer op 
rij, een pakket met creatieve opdrachten, geïnspireerd op een Hofpleinvoorstelling. 
Dit keer is dat de voorstelling HO STOP HALT! Deze voorstelling wordt door onze 
jongste productiegroep (8-12 jaar) gespeeld, zodra de deuren van het 
Hofpleintheater weer opengaan. 

OVER HO STOP HALT!
In HO STOP HALT! bewaakt een allerbelangrijkste groep wachters een 
allerbelangrijkste grens. Ze stappen, ze staan en dat staat ze goed. Er zijn regels, er 
zijn patronen en dat is wel zo duidelijk. Tot hier en niet verder! Alles loopt zoals het 
lopen moet. Totdat één van de wachters nieuwsgierig wordt naar wat er áchter de 
lijn is…  
 
In Londen houden speciale bewakers, zoals op de foto hieronder, de wacht bij het 
paleis (Buckingham Palace). In HO STOP HALT! doen de spelers deze wachters 
eigenlijk een beetje na. Zulke wachters zien er namelijk behoorlijk belangrijk en 
ernstig uit. Tegelijk lijken ze ook een beetje op een speelgoedpoppetje. Vind je ook 
niet? Doordat de spelers in HO STOP HALT! deze wachters nadoen en hun 
‘maniertjes’ uitvergroten, laten ze aan het publiek zien hoe vreemd volwassenen 
soms kunnen doen. Juíst als ze serieus proberen te zijn. 

 

Hieronder staan verschillende HO STOP HALT! opdrachten die je thuis in je eigen 
volgorde kunt doen. In deze opdrachten kijken we, net als in de voorstelling, hoe we 
van serieuze dingen iets grappigs of vrolijks kunnen maken. 



1. VROLIJKE VOORSCHRIFTEN 

Engelse wachters moeten zich aan erg strakke regels houden. Ze moeten zo lang 
helemaal stilstaan, dat ze wel een wassen beeld lijken. Dan moeten ze maar hopen 
dat er niet een vlieg op hun neus gaat zitten of dat ze niet opeens heel nodig 
moeten plassen…

In coronatijd zijn er ook veel regels: overal hangen posters. Handen wassen, afstand 
houden, er is veel dat moet. Daar kunnen we natuurlijk niets aan veranderen. Wat 
we wél kunnen doen...is er regels bij verzinnen die een stuk mínder serieus zijn!

OPDRACHT
Maak een poster voor bij je voordeur met vijf vrolijke regels erop. 
 
Je gaat zelf je eigen speciale regels verzinnen en op een poster schrijven. Geen 
gewone regels, maar regels met een snufje onzin, een vleugje gehuppel of een 
vrolijke noot. Kun jij vijf regels voor in jouw huis bedenken die jullie dag een beetje 
leuker maken?  Je mag natuurlijk ook een regel uit deze lijst pikken als je dat leuk 
vindt: 
 
- Altijd als je over de drempel van de voordeur stapt moet je een vrolijk zanggeluid     
  maken 
- Op de gang mag alleen worden gehuppeld 
- Bij het ontbijt moet iedereen iets zeggen dat rijmt 
- Bij het avondeten moet iedereen verplicht een minuut lang met de verkeerde       
  hand eten 

TIPS
- Kies woorden die streng en volwassen klinken, ook al is de opdracht grappig.
- Verzin regels die simpel zijn, zo kunnen jullie ze ook echt volhouden!
- Denk na... Hoe ziet jouw poster eruit? Strak en streng? Of juist vrolijk met 
  tekeningen?



2. VREEMDE VERKEERSBORDEN
 
In HO STOP HALT! wordt een lijn bewaakt, een slagboom waar niemand door mag. 
Bij die slagboom staan erg veel verkeersborden. Gewone verkeersborden, zoals een 
stopbord. Maar ook hele vreemde verkeersborden die je nooit ziet. 

In het echt zijn de meeste verkeersborden streng en serieus, maar er bestaan ook 
bijzondere verkeersborden. Vrolijke verkeersborden, waar iets leuks op staat dat 
wél mag. Bijvoorbeeld dit bord, waar je alleen met een gek loopje het zebrapad over 
mag steken:

Of dit bord:



OPDRACHT
Knutsel je eigen vrolijke verkeersbord en zet het buiten op een leuke plek.
Denk na over een plek die jij kunt opvrolijken met jouw vreemde verkeersbord.
 
HOE?
- Gebruik karton als stevige ondergrond, beplak het karton met gekleurd papier. 
- Als je zelf het plaatje maakt dat je op het bord wilt, kun je het beste eerst met 
  potlood schetsen en dan pas uitknippen. Als je het moeilijk vindt om het plaatje       
  zelf te tekenen, kun je ook een bestaand plaatje kiezen van internet of uit een 
  tijdschrift. 
- Je kunt er een paar woorden bijzetten die uitleggen wat de bedoeling is. 
- Misschien kun je jouw bord wel samen met een volwassene écht buiten 
  ophangen, op een plek waar andere mensen komen. En dan op een afstandje 
  kijken hoe de mensen erop reageren.

3. CRAZY COLLAGE

Als de serieuze bewakers in HO STOP HALT! zich vergissen, is dat grappig voor het 
publiek. Op het toneel werkt het sowieso vaak grappig en overwacht als hele 
serieuze personages iets doen dat helemaal niet past bij hun serieuze rol. 
Bijvoorbeeld : een deftige koningin die per ongeluk een windje laat of een 
nieuwslezer die de slappe lach heeft.  

OPDRACHT
Deze opdracht is een teken/knutselopdracht. Je maakt een fantasievolle collage 
door te knippen, plakken en erbij te tekenen.

Stap 1: Neem een stapel tijdschriften en knip zorgvuldig alle mensen uit die je erg   
             serieus of keurig vindt. 

Stap 2: Plak ze op een groot wit vel. 

Stap 3: Teken dingen erbij die jij grappig vindt. Soms staat iemand niet helemaal op      
             de foto, dan kun je er een gek lijf bij tekenen. Misschien krijgt jouw serieuze           
             fotomodel wel clownsvoeten. Misschien krijgt jouw deftige dame wel vieze    
             vlekken op haar shirt of een snor. Misschien poept er wel een vogel op het     
             hoofd van de president.

Stap 4: Je zou zelfs, net als in een strip, bij sommige personen nog een  
             spraakballonnetje met tekst kunnen plakken. Wat zeggen ze?



4. WONDERLIJKE WERELDEN 
 
In HO STOP HALT! staan de bewakers op wacht bij een grens. Ze vergeten alleen 
één ding. Ze vergeten nieuwsgierig te zijn! Ze zijn zo druk bezig met op de wacht 
staan en met belangrijke routes lopen, dat ze zich vergeten af te vragen wat er 
áchter de lijn zou kunnen zijn. Misschien is daar wel een heel mooie bijzondere 
wereld… 

Zou zoiets ook in jouw huis kunnen bestaan? Misschien wel, als je je verbeelding 
gebruikt. Heb je een vreemd klein deurtje of luik in je huis, of een losse plank? Zou 
dat een speciale doorgang kunnen zijn? Waar naar toe? Zit er ergens een klein 
gaatje in de muur, waar je zogenaamd doorheen kunt kijken? Je zou kunnen 
toneelspelen dat je daarachter een hele nieuwe wereld ziet. 

OPDRACHT
In deze theateropdracht maak je thuis een reportage alsof je een echte verslaggever 
bent. Je doet verslag van bijzondere, geheimzinnige plekken in jouw eigen huis.  

Stap 1: Zoek je hele huis door naar plekken die een geheimzinnige toegang naar een    
             andere wereld zouden kunnen zijn… Elk huis heeft wel vreemde luikjes,   
             kiertjes of gaten. Die vind je als je overal heel goed kijkt. 

Stap 2: Bedenk bij elke plek wat erachter zou kunnen zijn. Kies de beste plekken uit,       
             in totaal een stuk of drie. 

Stap 3: Knutsel of zoek een microfoon en speel verslaggever voor de televisie. De   
             verslaggever heeft gehoord over dit geheimzinnige huis en neemt de kijkers 
             thuis mee langs de bijzondere plekken. Oefen wat je op elke plek vertelt. Het 
             is leuk als je het zo kunt vertellen dat de mensen de wonderlijke wereld 
             helemaal voor zich kunnen zien. Bedenk een aantal precieze dingen die je  
             kunt beschrijven. 

Stap 4: Geef een rondleiding met iedereen bij jou thuis als publiek. Je kunt er ook    
             een filmpje van maken als je dat leuk vindt. Het filmpje kun je mailen naar 
             info@jeugdtheaterhofplein.nl.


