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Dit boek is oorspronkelijk door de schrijfster bedacht en uitgevoerd als toneelstuk.  
 

Opdracht 1: 
Elk toneelstuk heeft een aankondigingsposter. Deze kan bij de theaters opgehangen worden, 
maar ook verspreid worden op sociale media. Maak een eigentijds ontwerp voor zo’n poster. 
Je kunt het omslagbeeld gebruiken, maar dat hoeft niet. Gebruik het fragment voor de 
inhoud. Zorg ervoor dat alle informatie duidelijk zichtbaar is. Denk hierbij aan de titel, de 
schrijfster, de speellijst (wanneer het toneelstuk te zien is en in welk theater) en bekende 
acteurs. Zoek voorbeelden ter inspiratie.  
 

Opdracht 2: 
Elif is heel anders dan haar broer en haar vader. Ze denkt anders, ze voelt zich anders, ze 
zou zich het liefst anders willen gedragen. Maak opdracht 2A of 2B. 
 
Opdracht 2A: 
Lees nogmaals het fragment en herschrijf dit vanuit de vader van Elif.  
Denk daarbij na over de volgende vragen: 

 Wat voor vader is hij, streng of toegeeflijk? 

 Hoe ziet hij zijn dochter? 

 Hoe wil hij haar beschermen? 

 Welke rol geeft hij zijn zoon? 

 Wat vindt hij ervan dat zijn dochter opgroeit in Nederland? 

 Wat is de invloed van zijn vrouw op zijn denken en handelen? 

 Wat is de invloed van zijn broer op zijn denken en handelen? 
 
Opdracht 2B: 
Lees nogmaals het fragment en herschrijf dit vanuit de broer van Elif.  
Denk daarbij na over de volgende vragen: 

 Wat voor broer is hij, een vriend of bazig? 

 Welke rol krijgt hij van zijn ouders? 

 Wat vindt hij ervan dat hij opgroeit in Nederland? 

 Wat vindt hij ervan dat zijn zusje opgroeit in Nederland? 

 Wat is de invloed van zijn familie? 

 Wat is de invloed van zijn vrienden? 

 Hoe ziet hij zijn toekomst? 

 Hoe ziet hij de toekomst van Elif? 

 


