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Begeleidende tekst PowerPoint 
Hieronder vindt u de tekst die bij de PowerPoint bijlage hoort. U kunt deze voorlezen 

terwijl u de slides aan de leerlingen laat zien op het digibord. Voor de stukjes tekst 

staat het nummer van de slide waar de tekst bij hoort.  

 

1 & 2. Binnenkort gaan jullie met je klas naar de voorstelling Ifigeneia Koningskind. 

 
3. Het verhaal van Ifigeneia speelt zich af in Griekenland. 

 
4. Wanneer je aan Griekenland denkt denk je vast aan zon zee strand, witte huisjes, 

blauwe daken, fetakaas en de sirtaki, maar… 

 

5. Lang geleden, ver voor onze jaartelling überhaupt begon, startte in Griekenland de 

eerste grote beschaving van Europa. De Grieken sloegen 800 voor Christus al hun 

eigen munten en herontdekten rond diezelfde tijd het schrift. 

 
6 & 7. De Grieken waren polytheïstisch.  

 
8. Dat betekent dat ze in meerdere goden geloofden. 

 
9. Belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over een oorlog, werden pas genomen als er 
een god om advies was gevraagd.  
 
10 & 11. Ook theater was een heel belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. 
 

12 & 13. De Grieken bouwden enorme amfitheaters waarin meer dan 10.000 man 

publiek kon. 

 

14. Ze bedachten de genres tragedie en komedie. 

 

15. En ze bedachten dat alleen mannen acteurs mochten zijn. 

Dus ook vrouwen werden door mannen gespeeld.  

 

16. Met maskers op lieten de acteurs dan zien welke rol zij speelden. 

 

17. Dit is heel anders dan theater zoals je dat nu kent. MAAR het theater van het 

oude Griekenland wordt nog steeds gezien als het allereerste theater en dus ook het 

begin van het westerse theater van nu. 

 

18. De bekendste toneelschrijvers van het oude Griekenland zijn Aischylos, 

Sophocles en Euripides.  

19 & 20. Sommige van hun toneelstukken zijn zó beroemd dat ze tot op de dag van 
vandaag nog over de hele wereld gespeeld worden. 
 



 2 

 
 
21. Zo ook Ifigeneia, de voorstelling die jullie gaan zien.  
 
22. Een tragedie die geschreven werd door Euripides en 2422 jaar geleden voor het 
allereerst in première ging.  
 
23. Maar…hoe zat dat dan?  Wie is Ifigeneia?  
En wat hebben de Griekse goden met haar verhaal te maken?  
Om dat uit te leggen gaan we eerst even wat stappen terug naar ver voor het verhaal 
van Ifigeneia, want bij Griekse tragedies komt er meestal nogal wat familie bij kijken. 
Komtie! 
 
24. Er was eens een mensenvrouw; Leda. En zij hoorde bij een mensenman; 
Tyndareos. 
 
25. Maar Zeus, de koning van alle Griekse goden, had ook een oogje op  
Leda.  
 
26. Hij veranderde zichzelf in een zwaan om haar te verleiden. 
 
27. En dat werkte! Samen kregen Zeus en Leda 1 dochter, Helena, de mooiste vrouw 
ter wereld. 
 
28. Maar Leda kreeg ook 1 dochter met Tyndareos. Ze noemden haar Klytemnestra 
en zij was dus de halfzus van Helena. Volgen jullie het nog?  
 
29. Als de zussen volwassen vrouwen zijn willen alle Griekse mannen met Helena 
trouwen, maar Helena kiest Menelaos, de koning van Sparta. 
De rest van de Griekse mannen moet zweren dat zij Helena vanaf dat moment met 
hun leven zullen beschermen. 
 
30. De broer van Menelaos heet Agamemnon, hij is de koning van Mycene en trouwt 
met Klytemnestra. Precies! De halfzus van Helena. Dus, de twee zussen trouwden 
met twee broers. 
 
31. En Klytemnestra en Agamemnon krijgen samen vier kinderen, waarvan ze er één 
Ifigeneia noemen. Tot zover even de familie van Ifigeneia. 
 
32. Er waren ook drie godinnen; Hera, Athene en Aphrodite.  
Alle drie wilden zij tot mooiste godin gekozen worden.  
 
33 & 34. Een soort Griekenlands next top godess.  
Met als beslissend jurylid Paris, een jonge Trojaanse jongen. 
De godinnen proberen van alles om Paris om te kopen. 
 
35. Hera belooft hem macht 
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36. Athene belooft hem wijsheid  
 
37. En Aphrodite, de godin van de liefde, belooft hem dat de mooiste vrouw van de 
wereld verliefd op hem wordt.  
 
38. Paris bekroont Aphrodite tot mooiste godin. 
 
39. En zodra Paris bij de Grieken op bezoek komt wordt Helena, die eigenlijk al met 
Menelaos getrouwd was, smoorverliefd op hem.  
 
40. Paris neemt Helena mee naar Troje. 
 
41. Menelaos is uiteraard woedend. 
 
42. Samen met zijn broer Agamemnon, die dus de vader van Ifigeneia is, besluit hij 
Helena terug te halen. En omdat alle Grieken met hun leven hebben gezworen 
Helena te beschermen, roepen zij hen op een leger te vormen. 
 
43. Dat leger staat binnen no time klaar om met duizenden schepen naar Troje te 
vertrekken. Je weet wel, van die oorlog met dat paard waar een leger in verstopt zat. 
 
44. MAAR tijdens deze voorbereidingen voor de Trojaanse oorlog schiet Agamemnon 
een hinde neer. Per ongeluk precies de heilige hinde van Artemis, de godin van de 
jacht. DUS nu is godin Artemis boos. Ze straft Agamemnon. 
 
45. En die straf zorgt ervoor dat geen enkel schip naar Troje kan vertrekken. 
 
46. Want dankzij Artemis werd het toen windstil...... 

 
 
 
 


