


D E B B I E  R U I J T E R

IN HET HOL VAN DE LEEUW 
LESBRIEF 

“HET BREIN IS  
EEN UITSTEKENDE 
GEVANGENIS” 

DUUR VOORBEREIDING IN DE KLAS: 1 LESUUR. 
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WOORD VOORAF
Binnenkort gaat u met uw leerlingen naar de voorstelling In het hol van 
de leeuw, een productie van DOX en Black Sheep Can Fly. Onze ervaring 
leert dat leerlingen gemotiveerder zijn wanneer ze weten waar ze naar 
toe gaan en wat hen tijdens de voorstelling te wachten staat. Bovendien 
horen en zien ze vaak meer. Daarom doen wij u in deze lesbrief een  
aantal suggesties ter voorbereiding op het bezoek aan onze voorstel-
ling. Deze aankondiging bevat informatie over DOX, Black Sheep Can Fly, 
de voorstelling In het hol van de leeuw en regels voor het theater- 
bezoek. Als lesmateriaal zijn er 3 filmpjes ontwikkeld. Daarin worden de 
leerlingen direct aangesproken en maken ze kennis met de voorstelling, 
de makers en de spelers en de thematiek. Deze filmpjes kunt u online 
via de site www.wijzijndox.nl onder OUTREACH – educatiemateriaal In 
het hol van de leeuw.

Wij wensen u een inspirerende voorbereiding en een fijne voorstelling 
toe!

DOX en Black Sheep Can Fly
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“DOX IS DE PLEK WAAR 
ERVAREN ALS JONGE 
PODIUMKUNSTENAARS 
EN HUN PUBLIEK 
ELKAAR ONTMOETEN.” 
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DOX
DOX is een dynamisch Utrechts gezelschap van zelfstandige en 
veelzijdige kunstenaars, die hun kennis overdragen aan  
een nieuwe generatie. Binnen DOX zijn de begrippen talent- 
ontwikkeling, productie en outreach (educatie) onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. DOX neemt jongeren stapsgewijs mee 
in de interdisciplinaire podiumkunstwereld en wil hen opleiden 
tot sterke individuen die ergens voor staan. Anderzijds is de 
leefwereld van jongeren een belangrijke inspiratiebron bij het 
maken van voorstellingen. Jongeren werken met kunstenaars 
uit verschillende disciplines (theater, dans, muziek, film/visuals 
en performance) en ontwikkelen zich tot performers, docenten 
en professionele makers. DOX is de plek waar ervaren als jonge 
podiumkunstenaars en hun publiek elkaar ontmoeten. Waar 
gewerkt en getoond wordt, waar het bruist van nieuwe ideeën en 
waar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Doordat DOX 
samenwerkt met sterke partners en een groot netwerk heeft is 
DOX een belangrijke schakel in de ontwikkeling van talent. 
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“SAMAN EN NIMA  
HEBBEN SAMEN  
BLACK SHEEP CAN FLY  
OPGERICHT MET HET  
DOEL OM VERHALEN  
EN MENSEN DIE ONDER-
VERTEGENWOORDIGD 
ZĲN IN DE PODIUMKUNST 
ZICHTBAAR TE MAKEN.”  
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BLACK SHEEP CAN FLY
Makers Saman Amini en Nima Mohaghegh vormen de artistieke kern van 
het jonge gezelschap Black Sheep Can Fly. Hoewel ze nog maar aan het 
begin van hun carrière staan hebben ze de afgelopen jaren een indruk-
wekkend track-record opgebouwd en meerdere maatschappelijk relevante 
producties op hun naam staan zoals: Nobody Home, Jihad, Samenloop van 
Omstandigheden en A seat at the table. 

NIMA MOHAGHEGH (1984) werd geboren in Chicago (VS). Op jonge leeftijd 
keerde hij met zijn ouders terug naar Iran. In 1996 vluchtte Nima samen 
met zijn ouders vanuit Iran naar Nederland. Hij studeerde aan het  
Grafisch Lyceum Rotterdam en de Nederlandse Filmacademie. Zijn  
verhalen focussen zich op personages die geconfronteerd worden met 
menselijke dilemma’s in extreme omstandigheden.

SAMAN AMINI (1989) werd geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran.  
Op 11-jarige leeftijd vluchtte hij met zijn moeder en zusje naar Nederland. 
Hij kwam in het talentontwikkelingstraject bij DOX en daarna ging hij 
studeren aan de Toneelacademie Maastricht, waar hij in 2014 zijn diploma 
behaalde. Saman combineert theater met muziek en spoken word.  

Saman en Nima hebben samen de stichting Black Sheep Can Fly opgericht 
met het doel om verhalen en mensen die ondervertegenwoordigd zijn in 
de podiumkunst zichtbaar te maken. 

ZĲN IN DE PODIUMKUNST 

7.



VISIE
In deze muzikale theatervoorstelling 
nemen de acteurs het publiek mee in een 
verhaal over verwachtingen, beïnvloeding 
en oordeel, via een mozaïek van verhalen 
en scenes.
De makers van de voorstelling willen  
jonge mensen bewust maken van hun  
eigen labels en hun kracht om deze 
labels te veranderen. Zij zijn van mening 
dat een afstandelijke vader-zoon relatie 
vaak sterk bijdraagt aan minderwaardig-
heidsgevoelens en het daaruit voortvloei-
ende grensoverschrijdende gedrag van 
jonge mannen. Deze gevoelens kunnen 

zich manifesteren in agressiviteit, angst, 
afhankelijkheid en een dieperliggend 
gevoel van zich nergens thuis voelen. 
Beide makers geloven dat jongeren zelf 
(nog) niet beschikken over de middelen 
om te achterhalen waar deze gevoelens 
vandaan komen. Ze zoeken andere in de 

maatschappij om zich aan op te trekken 
of om de schuld te geven. Dit principe 
kan zich van generatie op generatie 
doorgeven en wordt een cirkel die niet te 
doorbreken lijkt. In het Hol van de Leeuw 
speelt in op de gevoelens van figuurlijke 
gevangenschap die dit kan oproepen. 
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“EEN HANDIGE EIGENSCHAP VAN 
ONZE HERSENEN IS DAT WE DINGEN 
KUNNEN CATEGORISEREN. ALS MEN 
IETS MET TWEE POTEN EN VLEUGELS 
ZIET, DAN WEET MEN DAT HET EEN 
VOGEL IS. ZO HOEVEN WE NIET  
ELKE VOGEL APART BEOORDELEN, 
MAAR KUNNEN WE ZE IN DE GROEP  
‘VOGELS’ PLAATSEN. ZO KAN HET 
OOK MET MENSEN. DEZE EIGEN-
SCHAP, HET GENERALISEREND 
VERMOGEN, IS EEN VAN DE MEEST 
WAARDEVOLLE EIGENSCHAPPEN 
VAN ONZE HERSENEN. HET IS  
NODIG OM COMPLEXE INFORMATIE 
DIE IEMAND BINNENKRIJGT TE  
VERSIMPELEN. VAAK DOET MEN  
DIT ONBEWUST. DIT LIJKT  
NATUURLIJK ONSCHULDIG, MAAR 
HET KAN SOMS OOK BEKLEMMEND 
OF BEPERKEND ZIJN OM OP DIE 
WIJZE, NAMELIJK OP BASIS VAN 
UITERLIJKE KENMERKEN, DOOR 
ANDEREN GEÏDENTIFICEERD TE 
WORDEN. EEN IDENTITEIT SCHEPT 
VERWACHTINGEN: JIJ BENT EEN X, 
DUS JE ZULT WEL Y DOEN/VINDEN.” 
(SAMAN AMINI)

VERHAAL
In een gevangeniscel zit een  
intelligente jongen in gevecht met 
zichzelf. Dat geeft hem genoeg tijd 
om na te denken over zijn daden, 
zijn gevoelens en zijn verleden. Hoe 
kan het dat zijn leven deze koers 
heeft genomen? Wiens schuld is 
het? Waarom is zijn vader er niet 
voor hem? De afwezigheid van 
zijn vader tijdens de opvoeding 
heeft zijn eigenwaarde geen goed 
gedaan. De veroordelende blikken 
en zijn eigen gedachten zetten 
de jongen klem. Is ontsnappen 
mogelijk? Na een escalatie van 
opgebouwde emoties worden we 
bewust gemaakt van de impact die 
labels en verwachtingen op ons 
kunnen hebben. 

CREDITS
CONCEPT EN REGIE: Saman Amini, 
Nima Mohaghegh
TEKST: Saman Amini,  
Nima Mohaghegh en de spelers
TEKSTBIJDRAGE: Leovegildo Vieira
SPEL: Yannick Jozefzoon, Sahand 
Sahebdivani, Leandro Ceder,  
Steven Ivo
MUZIEK: Rui Reis Maia
SCENOGRAFIE: Alaa Minawi
KOSTUUMS: Carmen Schabracq
TECHNIEK: Edwin Mol (geluid) en 
Twan Mensen (licht)
ARTISTIEK ADVIES: Hildegard 
Draaijer en Victor Mentink (DOX)



THEATERBEZOEK
Waarschijnlijk hebben lang niet al uw leerlingen ervaring met  
theaterbezoek. Daarom is het belangrijk met hen te bespreken hoe  
het er in het theater aan toegaat.
Zo kan de kennismaking met het theater voor iedereen een positieve  
ervaring zijn die hopelijk bijdraagt aan een blijvende interesse. 

THEATERREGELS
• Op tijd aanwezig zijn.
• Mobiele telefoons uit en niet gebruiken tijdens 
 de voorstelling.
• Jassen en tassen niet mee de zaal in. 
• Zo dicht mogelijk bij het speelvlak gaan zitten.
• Er mag gereageerd worden tijdens de voorstelling op wat er gebeurt,  
 zorg ervoor dat je dit respectvol doet en op een manier die de acteurs  
 en het overige publiek niet stoort, zoals luid praten of roepen. 
• Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.
• Niet halverwege de voorstelling de zaal verlaten.
• Respect en aandacht voor de voorstelling.
• Applaus na afloop van de voorstelling is een waardering voor de 
 acteurs en daarom leuk om te ontvangen. 

Jongeren waarderen regels beter wanneer zij die begrijpen. Het kan 
helpen om uw leerlingen de volgende vragen voor te leggen:
• Wat is het verschil tussen kijken naar een film of kijken naar een 
 theatervoorstelling?
• Welke regels zou jij bedenken voor het publiek? 
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Al het bovenstaande lijkt erg vanzelfsprekend. Toch blijkt dat leerlingen 
zich vaak onvoldoende realiseren wat het betekent dat acteurs zich ‘live’ 
voor hen inspannen. Dit vraagt om een andere houding van het publiek  
dan bijvoorbeeld bioscoopbezoek. Als de voorstelling verstoord wordt,  
is dit niet alleen storend voor het overige publiek, maar ook voor de  
acteurs. Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat er niet op de voorstelling 
gereageerd mag worden! Vaak wordt immers bewust de reactie van het 
publiek uitgelokt. Natuurlijk mag er gelachen worden, of mogen leerlingen  
reageren op scènes die een reactie oproepen. Een voorstelling bezoeken  
is natuurlijk ook vooral: plezier hebben! 

BEGELEIDING 
Wij rekenen erop dat u voor voldoende begeleiding van de leerlingen zorgt. 
Wij denken aan een volwassen begeleider per 15 leerlingen. De begeleider 
is verantwoordelijk voor deze groep leerlingen en zal moeten ingrijpen  
zodra dat nodig is. Dit is wanneer ander publiek last ondervindt of  
wanneer de spelers gestoord worden. Als u weet dat er leerlingen zijn die 
onrust kunnen veroorzaken, dan verzoeken wij u hen extra te begeleiden 
of er zelf tussen te gaan zitten. 
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LESMATERIAAL  
Het lesmateriaal bestaat uit drie verschillende filmpjes die u  
online op de site van DOX kunt bekijken met de leerlingen. Daarin  
geeft presentator Ryan Pinas de leerlingen een kijkje achter de  
schermen en spreekt hij met jongeren op straat over het onderwerp 
van de voorstelling.  

Het eerste filmpje: 
•  Kĳkje achter de schermen 
•  De acteurs en makers van In het Hol van de Leeuw stellen 
 zich voor. 

De acteurs geven antwoord op vragen als:
•  Word je wel eens in een hokje geplaatst? Zo ja, in welk hokje is dat?
•  Op welke manier was jouw vader een voorbeeld voor jou en welke rol   
 heeft hĳ in je opvoeding gespeeld?
•  Had jouw vader bepaalde verwachtingen  van jou toen je kind was? 
•  Wat zou jĳ zelf belangrĳk vinden om aan je kind mee te geven voor 
 de toekomst?
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Het tweede filmpje:
Op de bank met Ryan 

Ryan stelt aan jongeren op straat verschillende vragen die te 
maken hebben met de voorstelling, om te horen hoe zij denken 
over deze onderwerpen. Halverwege dit filmpje volgt een aantal 
meerkeuzevragen voor in de klas, het is aan de leerlingen om te 
bedenken wat de persoon zal gaan antwoorden. Aan de hand van 
een meerkeuze optie maakt de leerling een keuze van wat hij/zij 

denkt dat de persoon gaat antwoorden. 

Vragen:
•  Gedragen mensen zich naar her hokje waarin ze geplaatst 
 worden? 
•  Welke rol heeft jouw vader in je leven gespeeld?
•  Heb jij bepaalde verwachtingen van je vader?
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Het derde filmpje: 
Met een opdracht voor in de klas 

Er komen twee artiesten aan het woord die vertellen over hokjesdenken 
en over de rol die hun vaders hebben gespeeld in hun opvoeding. Dat zijn 
spoken word artiest en theatermaker Mich Simon (YMP) en hiphopdanser 
en performer Jeffrey Loewenicht. 

Dit filmpje eindigt met twee opdrachten (film 3a en 3b) voor  
in de klas:

Pak pen en papier en zoek een partner om deze opdrachten mee te doen. 

1. (5 min.) 
Schrĳf op hoe jĳ denkt dat het leven van je partner verloopt vanaf nu tot aan 
dat hĳ/zĳ 30 jaar is. Probeer er serieus over na te denken, zodat het echt het 
levensverhaal van deze persoon zou kunnen zĳn, ook al is het verzonnen, 
omdat een toekomstvoorspelling is. 

2. (10 min.) 
Wanneer je dit verhaal hebt opgeschreven, wissel je je verhaal uit met je  
partner. Je partner krĳgt jouw verhaal te lezen en jĳ dat van je partner.  
Pas het verhaal aan nadat je het gelezen naar hoe jĳ zelf denkt dat je  
leven eruit gaat zien. 
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