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  TIPS VOOR EEN SPREEKBEURT OF BOEKBESPREKING

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Bollywood op stelten

Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf iets 
extra’s toevoegen. In alle boeken van Geronimo Stilton staan dingen die 
je “uit kunt lichten” (waar je dus extra informatie over kan zoeken om 
er nog meer over te kunnen vertellen). Dat maakt je boekenbeurt of 
spreekbeurt nog interessanter! Hieronder vind je een paar tips.

WAAR GAAT HET BOEK IN HET KORT OVER?
Een reisje met Speurneus Teus helemaal naar het verre India … dat belooft natuurlijk 
spannend en avontuurlijk te worden! En zoals je gewend bent van Geronimo Stilton is 
dit niet zomaar een reisje. Een oude schoolvriendin van de twee heeft hun hulp nodig. 
Ze is inmiddels een beroemde fi lmster in Bollywood geworden en heeft van haar ver-
loofde een gi-ga-dure robijn gekregen. Maar er gaan geruchten rond dat iemand deze 
robijn wil stelen terwijl zij bezig is met haar nieuwe fi lm. Dat laten Geronimo Stilton 
en Speurneus Teus niet gebeuren en ze reizen af naar het exotische land. Maar zal hun 
toezicht voldoende zijn? 

De basistips voor een boekenbeurt of spreekbeurt vind je op www.wakkeremuis.nl bij spreekbeurten.

    Tip 1
Geronimo gaat een grote reis maken, helemaal naar het verre India om een oude studievriendin te 
helpen. Al in Rokford maakt hij kennis met een van de vele kenmerken van het land: gekruid eten. 

Vertel aan de klas in het kort nog meer kenmerken van het land. 
- Hoe groot is het land:
- Wat is de hoofdstad:
- Hoeveel mensen wonen er:
- Wat voor klimaat heeft het land:
- Welke gebruiken hebben de bewoners:
- Wat is typisch Indiaas eten:
- etc.

Zijn er overeenkomsten met Nederland of toch 
vooral verschillen? 
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  Tip 2
Met één poottekening verplicht Geronimo zich ineens tot het 
nemen van dans-, zang- en acteerlessen en nog belangrijker, 
om mee te spelen in een heuse fi lm in Bollywood! 
Leg aan je klasgenoten uit dat Bollywood een fi lmindustrie is, gelegen in de stad Bombay. 
De naam komt van een samenvoeging van Hollywood en Bombay! 
Test de kennis van je klasgenoten door te vragen welke industrie groter is: die van Hollywood 
of van Bollywood? (Psst! Het goede antwoord is Bollywood, gemeten naar het aantal fi lms dat 
er gemaakt wordt.)

    Tip 3
Dankzij zijn rol in de fi lm, krijgt Geronimo een goed beeld van hoe een fi lm eigenlijk 
gemaakt wordt. Zoek op internet (en kijk in het boek op pagina’s 54 en 55) om te 
ontdekken welke mensen er allemaal nodig zijn om een fi lm te maken. Zo begint het 
met een scriptschrijver. En dan beslist de regisseur hoe hij van het verhaal een fi lm 
gaat maken. Je hebt natuurlijk ook de acteurs en actrices. Maar dan ben je er nog niet! 
Wie helpen er nog meer mee? Wat doen ze?
Geef in het kort weer wat de functie is van al die mensen die aan een fi lm meewerken. 
En, welke rol in zo’n fi lmproductie zou jij wel voor je rekening willen nemen? 

    Tip 4
Films die in Bollywood geproduceerd worden, verschillen van de fi lms die in Hollywood 
gemaakt worden. Zo zijn het vaak meer musicals dankzij de vele liedjes die gezongen worden 
en de beroemde Bollywood-dansjes die door de hele cast van de fi lm worden gedaan. 
Ga op onderzoek uit naar wat nog meer kenmerken zijn van de Bollywood-fi lm, welke de 
populairste zijn en in welke genres de fi lms vaak vallen. Zijn er acteurs of actrices in India die 
dankzij de Bollywood-fi lm nog populairder zijn dan Robert Pattinson of Kristen Stewart? 

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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Extra Tip! 
Om je klasgenoten de sfeer van India en Bollywood 
letterlijk en fi guurlijk te laten proeven, kun je aan het 
einde van je spreekbeurt onder het genot van een 
typisch Indiaas hapje dat je thuis hebt klaargemaakt, 
een stukje van een Bollywood-fi lm laten zien. 
In Bollywood op stelten vind je een recept voor Kip kerrie 
(zie pagina 13). En online zijn stukjes te vinden van 
bekende Bollywood-fi lms. Dat wordt een swingende 
afsluiting van je spreekbeurt!


