Klassieke Olympiaden 2020-2021
Creatieve opdracht Grieks
ronde 2
Vooraf aan de leerlingen
● Voor het maken van de creatieve opdracht heb je 60 minuten. Leerlingen met
dyslexie krijgen 15 minuten extra.
● Kies uit de onderstaande twee opdrachten er één uit.
Opdracht 1: Het symposium verfilmd
Lucianus is een verteller die heel beeldend vertelt. Op basis van zijn tekst in deze
satire kunnen we ons goed inbeelden hoe het eraan toeging bij dit bruiloftsfeest. Een
filmmaker heeft deze ervaring ook gehad tijdens het lezen van de satire en hij wil dit
verhaal nu graag verfilmen. Hij heeft hier echter wel wat hulp bij nodig en hij schakelt
jouw hulp in. In deze creatieve opdracht mag jij uiteenzetten hoe jij deze passage
(de passage die je in het eerste deel van deze tweede ronde hebt gelezen) in beeld
zou brengen. Denk bijvoorbeeld aan het decor, de kleding die ze aan hebben, de
gedragingen van de personages en aan hun woorden en hoe ze die uitspreken. Het
is wel belangrijk dat de tekst van Lucianus steeds het uitgangspunt vormt en dat die
terug te herkennen is in jouw beschrijving.
Opdracht 2: Intertekstualiteit
Lucianus verwijst bij zijn Symposium naar Plato’s Symposium. Zijn lezers hebben
dat zeker herkend. Aan jou nu de opdracht om een 21e eeuws Symposium te
schrijven waarbij jouw lezers herkennen dat je Lucianus als voorbeeld hebt gebruikt.
Ruzies op feestjes zijn van alle tijden. De onderwerpen mogen hedendaags zijn.
Denk bijvoorbeeld aan sport, muziek, politiek, studiekeuze, maar je mag ook een
ander onderwerp bedenken. Let op: je schrijft, net als Lucianus, een satire en dat is
niet hetzelfde als een klucht; een satire bevat altijd serieuze en humoristische
elementen.
Tot besluit
● Gebruik bij voorkeur niet meer dan 500 woorden.
Werk eventueel eerst in klad en daarna in het net.
● Jouw werkstuk wordt vooral beoordeeld op inhoud, creativiteit en het gebruik
van de Nederlandse taal.
● Je kunt gebruik maken van
diverse stilistische en
verteltechnische middelen,
mits deze effectief zijn.

Καλὴν τύχην ὑμῖν εὐχόμεθα!

