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horizontaal
1  Voorwerpen die tijdens de 

voorstelling op het toneel 
worden gebruikt

3  Bij een voorstelling aan het 
einde vaak gebruikt om 
nadere uitleg te geven over 
de inhoud

9  Niet bestaande taal vaak 
gebruikt door acteurs bij 
repetities en trainingen

13  Degene waar de voorstelling 
voornamelijk om draait

14  Kledingvoorschrift voor 
bijvoorbeeld een première

15  Zwart doek dat achter op het 
toneel hangt

16  Het soort voorstelling zoals 
bijvoorbeeld cabaret

19  De hijsinstallatie boven het 
toneel voor decorstukken

20  De ruimte aan de zijkant van 
het toneel waar de spelers 
vandaan komen

 

21  De eerste keer dat een speler 
publiekelijk speelt

23  Plaats, net voor het toneel 
waar het live-orkest zit

28 Een los decorstuk
30  Als er iets fout gaat tijdens 

een voorstelling
33  Bar en kleedkamers voor 

alleen de mensen die aan de 
voorstelling werken

36  Een hoogtepunt in de show 
waar qua spanning naar toe 
is gewerkt

37  Zoeken van geschikte 
acteurs voor de rollen van 
een voorstelling

38  Kwaliteit van het geluid in de 
zaal

39  Een speler die meerdere 
rollen speelt in een 
voorstelling

42  Het oefenen voor een 
voorstelling

43  Een karakter in een 
voorstelling

44  De geschreven tekst van een 
voorstelling

45  Een schijnwerper die een 
speler op het toneel volgt

46  Het toneel / podium
47  Dramatisch en overdreven 

spel
48  Dit was vroeger de hoogste 

en tevens de goedkoopste 
zitplaats.

Stuur je oplossing voor 8 augustus naar communicatie@atlastheater.nl en maak kans op 
het ATLAS zomerpakket, bestaande uit een strandlaken, opblaasbal en zonnebril.

De zomervakantie is begonnen! Dat betekent even geen voorstellingen in het 
ATLAS Theater, maar om je alvast voor te bereiden op het allermooiste seizoen, 
namelijk het theaterseizoen, hebben we een kruiswoordpuzzel met theatertermen 
gemaakt. We geven in totaal 20 ATLAS zomerpakketten weg, dus als jij er goed bij 
wilt liggen deze zomer op het strand, bij een meertje of in de tuin… doe dan mee!

puzzel & win het 
ATLAS zomerpakket

puzzel 
& win

verticaal
2  Een persoon die de tekst 

volgt en acteurs hun tekst 
kan helpen herinneren 
indien nodig

4  Degene die 
verantwoordelijk is voor 
het opmaken van de 
spelers

5 Middagvoorstelling
6  Het weer opnieuw 

opvoeren van een 
voorstelling

7  Rond, open theater 
oorspronkelijk uit de 
Romeinse oudheid

8  Het spontaan spelen 
zonder dat dit vast staat 
in een script

10  Apparaat waarmee 
alle lampen worden 
aangestuurd tijdens een 
voorstelling

11  Één persoon die aan het 
woord is

12  Een komisch genre, 
vaak met situaties die 
overdreven worden

17	 	Eerste	officiële	
voorstelling voor publiek

18  Speler die zijn tekst niet 
meer weet

22  Een onverwachte 
wending

24  Vast punt op het toneel
25  De angst om op het 

toneel te staan
26  Iemand die meespeelt 

maar verder geen tekst 
heeft

27 De lijn van het verhaal
29  Een kort komisch 

optreden
31  Een groot slotapplaus 

na	afloop	van	een	
voorstelling

32  Hoofdrolspeler op het 
toneel

34  Ruimte in het theater 
om iets te drinken, 
voorafgaand aan een 
voorstelling, in de pauze 
en	na	afloop

35  Hetgeen zich allemaal 
achter de schermen 
afspeelt en niet zichtbaar 
is voor publiek

40  Groep dansers/
zangers die in een 
voorstelling diverse 
nummers meedansen en 
meezingen

41  Theatervoorstelling 
waarbij muziek, liedjes, 
dialogen en dans 
gecombineerd wordt

ATLAS Theater wenst je ...


