
HUISWERKOPDRACHT VOOR LES 11 
LICHTONTWERPEN 
MAAK EEN LICHTPLAN 

In les 6 en les 8 heb je kunnen experimenteren met licht en kunnen zien wat je met licht zou 
kunnen doen. Nu is de volgende stap om een lichtplan te maken voor je eigen performance. 
Bij het nadenken over een passend lichtplan kun je over de volgende punten nadenken: 

• Moet het licht iets vertellen? Zegt het licht iets over: 
o De inhoud van de tekst? (plaats, tijd, gebeurtenis, etc) 
o De muziek? (ritme, rustig, wild, etc) 
o De sfeer die het publiek zou moeten ervaren? 
o Waar het publiek (vooral) naar moet kijken? 

• Hoe werkt het licht in de beeldcompositie? 
o Versterkt het licht een bewegingsrichting? 
o Wat is de invloed op de waarneming van diepte? 
o Wat is belangrijker: de gezichtsuitdrukkingen of de lichaamshoudingen en 

bewegingen?  
o Wil ik met het licht de focus leggen op iets of iemand of juist iets verbergen? 

• Hoe verandert het licht in de tijd? 
o Hoe begint je permormance? (en hoe is je opkomst) 
o Hoe ontwikkeld het stuk zich? 
o Zijn er momenten die je met licht zou willen versterken? 
o Hoe eindigt je permormance? 

Als je voor jezelf een beeld hebt hoe je het licht zou willen hebben maak je een lichtplan. Dit 
lichtplan bestaat uit twee onderdelen: 

A) HOE MOETEN DE SPOTS GEBRUIKT WORDEN? 

Je kunt precies beschrijven wat je wil (‘zijlicht van rechts en een topje op de stoel’ 
bijvoorbeeld) of een tekening maken, wat je zelf het handigst lijkt. Probeer in elk geval aan 
te geven van welke richting het licht moet komen en welke kleur of tint het moet hebben. 
Als je nog specifieke wensen hebt over bijvoorbeeld de vorm of hardheid van de bundel kun 
je dit ook opschrijven.  

Probeer je lichtplan te beperken tot maximaal 6 lichtbronnen om het werkbaar te houden. 
Houd er ook rekening mee dat de technische mogelijkheden niet onbeperkt zijn in het 
theater en dat er dus soms concessies gedaan zullen moeten worden omdat we uiteindelijk 
met één groot lichtplan alle voorstellingen moeten gaan doen. 



B) HOE VERANDERT HET LICHT EN WANNEER? 

Schrijf voor jezelf op welke verschillende lichtbeelden je wilt maken en vooral op welke 
momenten deze precies moeten veranderen. Bedenk je dat iemand die jouw stukje niet 
(goed) kent de lichtovergangen moet maken dus precies moet weten wanneer dit is.  

Het moment waarop er iets moet veranderen in het licht (of geluid) noemen we een ‘cue’. 
Om de technicus duidelijk te maken wanneer er iets moet veranderen kun je een cuelijst 
maken. Bijvoorbeeld: 

• Cue 1: Donker voor de opkomst 
• Cue 2: Al het frontlicht in een flits aan tegelijk met de instart van de muziek 
• Cue 3: als ik voor de 3e keer op de grond lig langzaam overfaden naar het speciaaltje 
• Cue 4: als de muziek afloopt langzaam alles uitfaden. 

Als je een nummer hebt met tekst is het vaak makkelijker om de cues bij de tekst te 
schrijven. Bij een instrumentaal stuk kan het tijdstip waarop iets gebeurt een fijn handvat 
zijn. 

Als de verschillende spots niet makkelijk te benoemen zijn is het fijn als je in het lichtplan 
nummers schrijft bij de spots. Dat communiceert wel zo handig. 

Probeer je lichtplan zo concreet mogelijk uit te werken. Als je er niet uit komt kun je om 
advies vragen. 

 

Stuur het lichtplan uiterlijk 1 maart op naar de workshopleider (tiedo@cue1.nl). 

 


