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Opdracht 1
Vervolledig de 

identiteitskaart van Stijn 
Meuris. Vul de gegevens in 
op de voorziene plaats.

Je kunt hiervoor gebruik 
maken van volgende 
bronnen:

- www.google.be
- www.wikipedia.be
- www.maandacht.be
- www.meuris2010.be

Ik ken die naam, maar...
“Ooit, als we met z’n a!en naar Mars verhuizen omdat het hier op aarde een aflopende zaak 
is, hoop ik mee te mogen. Om muziek te maken. Marsmuziek.” (Stijn Meuris)

STIJN MEURIS
Naam

Geboorteplaats

Beroep(en)

Studies

Muziekgroepen

Huidig beroep

Hobby(‘s)

Stijn en het heelal
In deze originele lezing-performance neemt zanger, regisseur en begenadigd 

spreker Stijn Meuris de kijker mee langs sterren, sterrenstelsels en planeten. De 
Man van Monza is al van kindsbeen af begeesterd door het heelal. Hij weet dan 
ook alles over sterren en kometen. In ‘Stijn en de sterren’ voert hij de kijker mee 
door het universum. Met Satelliet Suzy gaat het richting Melkweg en zo verder tot 
aan de Big Bang. Een ruimtereis van een lichtjaar in één uur verteld. Opgenomen in 
CC De Bogaard in Sint-Truiden. (www.canvas.be)

Opdracht 2
- Open Plex > Nederlands 1.
- Scan door het fragment “Stijn en het heelal”.
- Beantwoord onderstaande vragen.

Geef 2 manieren waarop men in het 
decor het onderwerp tracht te 
verwerken.

Hoe komt Stijn Meuris over als 
verteller? Bespreek kort zijn “stijl”.

Via deze link (KLIK) vind je de 
technische fiche van de voorstelling 
die wij zullen bezoeken. Bespreek 
twee overeenkomsten tussen de 
theatervoorstelling en de tv-serie.

Wat wil je zelf nog te weten komen 
tijdens de voorstelling?

http://www.google.be
http://www.google.be
http://www.wikipedia.be
http://www.wikipedia.be
http://www.maandacht.be
http://www.maandacht.be
http://www.meuris2010.be
http://www.meuris2010.be
http://www.maandacht.be/sites/www.maandacht.be/files/documenten/vegaslas_technischefiche_stijnmeuris_0.pdf?download=1
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De blik op oneindig
“Twee dingen zijn oneindig. Het universum en de menselijke onwetendheid. En ik ben zelfs niet zeker van het universum...” 
(Albert Einstein)

Opdracht 3 
- Open Kaarten

- Zoek de kortste weg van de school naar de Pier.
-Hoe lang zouden we er te voet moeten over doen?

Opdracht 5 - Mijn planeet
- Kies uit bovenstaande planeten jouw favoriet (let wel: je kiest niet de aarde).
- Vul onderstaande visitekaartje voor jouw planeet aan.

Opdracht 4
- Benoem onderstaande planeten.

VUL HIER DE NAAM IN VAN JOUW PLANEETVUL HIER DE NAAM IN VAN JOUW PLANEETVUL HIER DE NAAM IN VAN JOUW PLANEETVUL HIER DE NAAM IN VAN JOUW PLANEET

Kleur Gewicht Temperatuur Rotatiesnelheid

Afstand tot de zon Manen? Herkomst naamHerkomst naam
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Hoe lang gaat dat hier nog duren?
Je leven is een vlucht. Je straling is berucht. (Noordkaap - Sate!iet Suzy)

Opdracht 6
Na het zien van de voorstelling, reflecteren we even op wat we hebben 

gezien.

Hoe komt het dat deze zanger 
zoveel weet over sterren?

Hoe tracht Meuris de aandacht van 
zijn publiek te houden? Slaagt hij 
hierin?

Wat heb je bijgeleerd?

Wat zou je nog meer willen weten?

Zou je deze voorstelling aanraden? 
Waarom wel / niet?

Extra
Beluister via Plex het lied Satelliet Suzy van Noordkaap. Vul de ontbrekende woorden in.

Satelliet Suzy
Telkens als ik u zie

Schijnt jouw licht over mijn ________________
Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet

Oh, Suzy

Je draait wat rond me heen
Zo hoog boven de ________________ eenzaam en 

alleen
Je ________________ daar vast veel zon

Als ik dat toch eens kon
Satelliet Suzy

De wereld is in ruzie
Blijf voorlopig nog even weg

Je bent hier niet nodig, kom als ik zeg
Oh, Suzy

Telkens als ik u zie
Schijnt jouw licht over mijn ________________

Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet
Oh, Suzy

________________  jezelf naar mij

Zo dwars doorheen de lucht
Die gaat voor jou opzij

Je leven is een vlucht. Je ________________ is berucht
Satelliet Suzy

Ik maak me geen illusie
Je ________________  ligt voor mij veel te hoog

Zoals je daar vliegt
Verlies je mij uit het oog

Jij daar boven ________________ en ik hier in dit land
Jij ziet de halve wereld

En ik zwaai eens met mijn hand
Ik zwaai eens 

Satelliet Suzy
Telkens als ik u zie

Schijnt jouw licht over mijn ________________
Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet

Oh, Suzy

De wereld is in ruzie
Blijf voorlopig nog even weg

Je bent hier niet nodig, kom als ik zeg
Oh, Suzy
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