Bijlage Geleid spel

Theater Utopie groep 7 en 8

Een griezelig voorbeeld verhaal om zo beeldend mogelijk te vertellen. Met de focus op de
sensaties van de zintuigen, zoals geuren, kleuren en emoties.

De deur
Stel je voor: jullie zijn op kamp en logeren in een oud kasteel. Bij aankomst is jullie vertelt dat
een gedeelte van het kasteel niet toegankelijk is, de linkervleugel, en dat jullie daar absoluut
niet mogen komen. Maar als iedereen slaapt besluiten jullie om stiekem op onderzoek te
gaan. Jullie hebben een deur gezien aan het einde van de gang, waarop verboden toegang
staat. Jullie sluipen door de gang, Jullie hard bonst in je keel. Het is er donker, er valt alleen
wat maanlicht naar binnen door de vieze en hoge ramen aan de rechterzijde van de gang. Bij
de deur gekomen doen jullie hem voorzichtig open, de scharnieren kraken, er zit spinnenrag
achter de deur en een koude en muffe tochtvlaag blaast in jullie gezicht. Kippenvel en
rillingen kruipen over jullie armen en rug. Maar jullie doen stoer en één voor één lopen jullie
door de deur, de spinnenrag wegvegend van je gezicht en lijf, je neus dichtknijpend. Het ruikt
naar schimmel. Als jullie met elkaar fluisteren, klinkt het hol. Waar zijn jullie? Hier is al heel
lang niemand meer geweest, het is ijskoud en alles ziet er verwaarloosd uit. Ineens horen
jullie een schrille klank, een soort schreeuw, en meteen daarna geklapper van vleugels.
Jullie verstijven van angst, niemand durft meer te bewegen. “Een uil?” zegt iemand bijna
onhoorbaar. Dan kijken jullie omhoog en zien een gat in het dak en aan de balken van waar
ooit een plafond zat hangen vleermuizen. Iemand doet voorzichtig een stap naar voren en
botst tegen een oude halfvergane stoel. De stoel valt om met een klap en breekt. Iemand
moet zachtjes giechelen van de zenuwen. Iemand zegt zachtjes met trillende stem: “Ik vind
het eng, ik ga terug. Wie gaat er mee? Iemand anders zegt boos fluisterend: “Lafbek, wat
ben jij een schijtert, we gaan verder, misschien vinden we wel een schat”. “Ja, of een lijk”
Zegt iemand pesterig. Op dat moment klinken er zware holle voetstappen en gehijg achter
jullie. Iedereen houdt zijn adem in en adrenaline schiet door jullie lijf. Wat te doen? Hard
wegrennen? Een grote donkere verschijning staat ineens achter jullie te hijgen. “Wat doen
jullie hier” klinkt het boos, Mee komen NU!

