
Lesbrief De Familie van Nielie in Alle Staten 

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort ga je met je klas naar de voorstelling De Familie van Nielie in Alle Staten van Theatergroep Kwatta! 

Hieronder vind je alle nodige informatie om jullie voorstellingsbezoek tot een succes te maken!  

 

Over de voorstelling 

Kalkoenen, woestijnen, wolkenkrabbers filmsterren! Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. De familie van 

Nielie gaat naar Los Angeles, waar vader Theo is uitgenodigd voor Het Uitvinderscongres. Maar al op het vliegveld van New 

York raakt het gezin elkaar kwijt en zetten ze alles op alles om elkaar terug te vinden. 

 

Wat volgt, is een avontuur in het land van hip hop, een roadtrip vol vreemde ontmoetingen met rare snuiters en een race 

tegen de klok. 

 

Zal Theo op tijd komen om zijn Nanotronische Revolux op het congres te laten zien? Waarom is Saar zo lichtgeraakt? Gaat 

het Pam en Jonathan lukken iets te worden wat ze nog niet zijn? Kan je in je eentje de wereld verbeteren? Waarom mag 

Oma Wil Amerika niet in? En kan iets dat verkeerd is, soms toch goed zijn? 

Voor de voorstelling  

Voordat je de voorstelling bezoekt, raden we aan om samen met de klas de website www.familievannielie.nl te bezoeken. 

Op deze site kom je onder andere meer te weten over de verschillende personages. Daarnaast kan je een quiz doen over 

Amerika (waar de voorstelling zich afspeelt), de liedjes van de voorstelling alvast beluisteren (en niet alleen van deze 

Familie van Nielie, maar ook van delen 1 en 2) en leren hoe je een eigen rapsong kunt maken (en daar misschien zelfs een 

prijs mee winnen!).  

Daarnaast raden we aan om vooraf met de leerlingen te bespreken wat de ‘regels’ zijn in het theater. Op deze manier kan 

de hele zaal optimaal genieten.  

 

Na de voorstelling 

Na de voorstelling krijgt elke klas een Kwatta-spandoek mee, met daarop de tekst ‘Wij zijn in alle staten’. Het spandoek kan 

je met de klas vullen. Bespreek bijvoorbeeld met de kinderen hoe de toekomst er volgens hen moet uitzien. Elke leerling 

mag één leus bedenken en deze op het spandoek schrijven of tekenen. Dit spandoek met alle idealen/eisen/wensen van de 

klas kan nadien op een mooi plekje in de klas of in de school worden gehangen.  

 

Als het spandoek af is, stuur dan vooral een foto naar ons op! Misschien zie je jullie spandoek wel terug op de Familie van 

Nielie-website!  

 

Het is altijd interessant om na de voorstelling bepaalde thematieken met de klas na te  bespreken. Pam en Jonathan 

bijvoorbeeld willen allebei heel graag iets worden wat ze nog niet zijn. Zo wil Pam de wereld verbeteren en wil Jonathan 

een hele rijke, beroemde rapper worden.  

 


