
Opdracht  Sociaal    
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Feesten  in  verschillende  culturen  
Titel  opdracht:  Feest!  
  
Wat  ga  je  doen?  

Een  feestje,  daar  houden  we  in  Nederland  wel  van.  Zo  is  het  aantal  festivals  hier  in  de  afgelopen  30  
jaar  vervijfvoudigd.  Ze  worden  vooral  bezocht  door  een  generatie  hippe,  zorgeloze  Nederlanders  die  
niet  anders  weet  dan  dat  het  de  hele  zomer  feest  
is.  Maar  zo’n  volle  feestagenda  is  voor  veel  
wereldburgers  niet  weggelegd.  Vaak  is  het  toch  
wachten  op  die  paar  dagen  in  het  jaar  dat  er  wat  
te  vieren  valt.  En  als  het  zover  is,  hoe  vier  je  dat  
dan?  

In  deze  opdracht  kijk  je  hoe  je  zelf  feest  viert  en  
hoe  ze  dat  in  andere  landen  of  culturen  doen.    

Wat  je  lever  je  in?  

De  uitwerkingen  van  opdracht  1  en  2.    

Bronnen:  

http://www.vpro.nl/metropolis/kijk/afleveringen/feest.html    

De  opdrachten:    

1.   Wat  vier  jij?  
Beantwoord  de  onderstaande  vragen  over  feest.  
  

a.   Welke  feesten  vier  jij  allemaal?  
b.   Noem  bij  elk  feest  de  reden  waarom  je  dit  feest  viert.  
c.   Wat  zijn  volgens  jou  de  ingrediënten  van  een  goed  feest  en  waarom?    

  
2.   Alles  over  feest  -‐  Metropolis  

Bekijk  op  het  internet  de  aflevering    Alles  over  feest  van  de  serie  Metropolis  van  de  VPRO  en  
beantwoord  de  volgende  vragen:    

Vragen  bij  de  inleiding  

a.   Ben  jij  wel  eens  naar  een  festival  geweest?  
Zo  ja,  naar  welk(e)  festival(s)?  
Zo  nee,  waarom  niet?  

b.   Wat  zijn  voor  jou  de  belangrijkste  redenen  om  naar  een  festival  te  gaan?  
c.   Zijn  er  ook  dingen  die  je  minder  leuk  vindt  aan  een  festival  en  zo  ja,  waarom?    

Vragen  bij  het  Poerim-‐feest  in  Hebron  

d.   Wat  vieren  de  joden  tijdens  het  Poerim-‐feest?  
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e.   Shadi  zegt  dat  het  Poerim-‐feest  voor  de  Palestijnen  totaal  geen  feest  is.  

Waarom  vindt  hij  dat?  
f.   Vertel  wat  jij  vindt  van  deze  situatie.  
g.   Vind  jij  het  terecht  dat  Shadi  gearresteerd  wordt?  

Vertel  waarom  wel  of  niet.  

Vragen  bij  het  Maslenitsa-‐feest  in  Moskou    

h.   Door  wie  werd  dit  feest  oorspronkelijk  gevierd?  
i.   Waarom  wordt  dit  feest  tegenwoordig  ook  

gevierd?  
j.   Beschrijf  wat  er  gebeurt  tijdens  het  Maslenitsa-‐

feest  en  wat  het  doel  hiervan  is.  
k.   Volgens  de  Russen  draagt  het  feest  bij  aan  de  

saamhorigheid.  Wat  is  jouw  mening  hierover?  

Vragen  bij  Veteranen  Sportdag  in  Baarle-‐Nassau  

l.   Wat  verstaan  we  onder  verzuiling?  
m.   Beschrijf  wat  de  Veteranen  Sportdag  inhoudt.  
n.   Zijn  er  in  jouw  woonplaats  ook  van  dit  soort  feestelijke  tradities?  

Zo  ja,  welke  dan?  Geef  een  korte  beschrijving.  

Vragen  bij  De  dag  van  de  stilte  op  Bali  

o.   Wayan  is  lid  van  de  Pecalang.  
Wat  houdt  dit  in  en  wat  is  zijn  taak?  

p.   Vind  jij  dat  de  hotelgasten  zich  houden  aan  de  regels  die  op  de  Dag  van  de  stilte  gelden?  
Leg  uit  waarom  wel  of  niet.  

q.   Waarom  iedereen  stil  moet  zijn  op  die  dag,  wordt  in  dit  filmpje  niet  duidelijk  gezegd.  
Wat  denk  jij  dat  de  reden  is?  

r.   Stel  dat  de  Dag  van  de  stilte  ook  in  Nederland  zou  worden  ingevoerd.  Op  welke  datum  zou  dit  
dan  zijn?  

Vragen  bij  bruiloftsfeest  in  Bannu  

s.   De  vrouwen  mogen  niet  met  de  mannen  mee  feesten.  Die  moeten  thuis  blijven.  
Wat  vind  jij  hiervan?  

t.   In  het  filmpje  wordt  gezegd  dat  met  travestieten  dansen  meer  geaccepteerd  is  dan  met  
vrouwen  dansen.  Hoe  kijken  we  hier  in  Nederland  tegenaan?  

u.   Leg  uit  waarom  veel  feestgangers  wapens  meenemen  naar  het  bruiloftsfeest.  
v.   In  de  aflevering  Alles  over  feesten  heb  je  gezien  dat  er  op  verschillende  manieren  en  om  

verschillende  redenen  gefeest  wordt  in  de  wereld.  
Stel  dat  jij  een  nieuw  volksfeest  mag  bedenken,  wat  voor  een  feest  zou  dit  dan  zijn?  
Beschrijf  waarom  dit  feest  wordt  gehouden,  hoe  het  heet,  op  welke  dag  het  wordt  gehouden,  
wat  er  gebeurt  tijdens  het  feest,  de  regels,  enz.  


