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Verwerkingopdracht bij Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
De verwerkinsopdracht bij de dichtbundel helpt jou om inzicht te krijgen
in de “eigen-aardigheden” van gedichten. Je geeft hierbij antwoord op de
volgende vragen:

Je geeft hierbij antwoord op de volgende vragen:

1. Waarover gaan de gedichten ‘Ik heb het rood van het Joodse bruidje lief’, Paf en
Zelfportret?

2. Welke woorden in deze gedichten zijn jou onbekend? Arceer deze in de gedichten en
zoek de betekenis ervan op en noteer deze erbij in de kantlijn.
3. Hoe passen deze schilderijen bij het hoofdboek van dit project, bij het boek “Een
meesterlijke streek? “
4. Welk gevoel roepen de gedichten bij je op? Wat maakt dat het gedicht dit effect op jou
heeft?
.
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5. Vind jij dat dit gedichten zijn? Waarom wel en / of waarom niet? Licht jouw antwoorden toe.
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Wat is poëzie eigenlijk? Hoe luidt jouw ‘definitie’?



Wat zijn kenmerken van een gedicht?



Moet poëzie altijd rijmen? Of ‘mooi’ zijn? Moet het per se moeilijk te begrijpen zijn?



En hoe zit het eigenlijk met de vorm?



Wat vind je ervan dat Bob Dylan de Nobelprijs wint voor Literatuur in 2016? [ zoek eens een
songlyric van hem op).

o

Moet poëzie geschreven tekst zijn of kan het ook alleen mondeling bestaan?

o

En bestaat er zoiets als gebarentaalpoëzie?



En hoe ziet een gedicht eruit in brailletaal?



Wat gebeurt er met de betekenis van een gedicht wanneer het in de openbare ruimte te lezen is? Heeft
dat invloed op je mening over het gedicht en hoe je het ervaart?

Kies één van de gedichten en maak er een eigentijds PLINT- gedicht
van. Bijvoorbeeld een postergedicht, een kussensloop-gedicht, een
raamgedicht . Helemaal mooi als je het ook mooi bijpassend opmaakt
door passende afbeeldingen erbij te zoeken.

