CHINOUK THIJSSEN
Lesmateriaal bij de YA-thrillers

FATAAL SPEL
Vraag: Wat zou jij doen als je
zusje opeens was verdwenen
en de politie niet geloofde dat
het om ontvoering gaat? Ga je
er zelf achteraan of laat je
het aan de politie over?

SCHRIJVEN
Fataal spel heeft een open
einde. Bedenk hoe het verhaal
verdergaat.

FILMPOSTER
Opdracht: De optie op de
filmrechten van Fataal spel is
verkocht. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het script voor de
verfilming. Maak een filmposter
die jij bij de verfilming vindt
passen.

TRUTH OR DANCE
Vraag: Jij en je vriendinnen
ontvangen een bericht van Truth
or Dance in de groepschat. Jullie
gaan naar meneer Bernard om na
te vragen of dit bij de speurtocht
hoort, maar hij weet van niks.
Wat doen jullie? Gaan jullie op
het spel in of verlaten jullie de
chat?

BALLETTIJD
Vraag: Hoelang heeft de schrijfster zelf
op ballet gezeten en hoe heette de
opleiding waar ze op zat?
Bonuspunten: Welke dansstijlen heeft
Chinouk Thijssen naast klassiek ballet
nog meer gedaan?

KARAKTERDOSSIER
Hoe heet de ballerina over wie
ze een opdracht moeten maken
in Hotel Des Indes? Maak een
karakterdossier van deze
beroemde ballerina.

BREAK A LEG
Vraag: Na het lezen van
Break a Leg, wie is volgens
jou Truth or Dance, en wat
maakt dit duidelijk?

POLITIERAPPORT
Opdracht: Maak een
politierapport van de moord
op Samantha. Wat zijn de
feiten? En hoe kan India
worden vrijgesproken?

SCHRIJVEN
Schrijf een scène vanuit het
oogpunt van Samantha. Probeer
je goed in haar in te leven. De
scène speelt zich af in het
theater op het conservatorium.

DANCE OR DIE
Vraag: Had jij goed geraden
wie Truth or Dance is? Wat
vind je van de dader(s)? Vind
je het een geloofwaardig
einde van de trilogie?

OPDRACHT
Schrijf op 1 A4’tje wat er met
India en Truth or Dance
gebeurt op het einde. Hoe
gaat het volgens jou verder?

DE AUTEUR
Wat kun je op de website en
op social media vinden over
Chinouk Thijssen?

DUBBELLEVEN
Vraag: Je hebt al jarenlang beste
vrienden, die je altijd vertrouwt op hun
oordeel. Hoe zou je reageren als zij tegen
je zouden zeggen dat je nieuwe
vriend/vriendin niet te vertrouwen is?

BOEKENDOOS
Maak een boekendoos voor Dubbelleven.
Gebruik hiervoor voorwerpen die bij het
verhaal passen, schrijf je favoriete of de
spannendste scène op een briefje en beplak
de buitenkant met afbeeldingen die met de
thema’s uit het boek te maken hebben.

