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  TIPS VOOR EEN SPREEKBEURT OF BOEKBESPREKING

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Bollywood op stelten

Algemene tips voor een spreekbeurt of boekbespreking
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?
De beroemde modeontwerper Onno Outfi t organiseert een wedstrijd voor amateur-
ontwerpers en de huishoudster van de familie Duistermuis zet alles op alles om te 
winnen! Ze verplicht Duifje én Geronimo om haar een pootje te helpen en voor hij het 
weet belandt hij als model op de catwalk! Piep! Echt wat voor hem! Maar dan beginnen 
er achter de schermen allerlei top secret ontwerpen te verdwijnen en verandert de 
modeshow in een ware gruwelshow …

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

DE GRUWELSHOW
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   Tip 1
Als je een boek over een modeshow kiest, ben je vast 
een fashionfreak! Leuk om dat over te brengen op de 
klas! Dus trek je hipste kleding aan loop als een model 
de catwalk op, eh… de klas binnen!
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    Tip 2
Onno Outfi t is een gi-ga-beroemde mode-ontwerper op Muizeneiland. Iedereen 
kent hem. De beroemdste ontwerpers ter wereld kent ook (bijna) iedereen, al is het 
misschien alleen omdat je de parfum van het modehuis kent. 
Zet de 5 allerbekendste voor de klas op een rij. Ik zal je een pootje helpen, want ik 
heb het aan Onno Outfi t gevraagd: 
1. Coco Chanel, 
2. Giorgio Armani, 
3. Calvin Klein, 
4. Ralph Lauren, 
5. Christian Dior. 
In Nederland hebben we er ook best een aantal, zoals Addy van den Krommenacker, 
Mart Visser, Sheila de Vries en Hans Ubbink. Het is helemaal leuk als je van een paar 
bekende ontwerpers foto’s uitprint van een van hun ontwerpen of van henzelf. Wie 
is jouw favoriet?

    Tip 3
Leg in het kort de ontwikkeling van de mode uit. Dit kun je goed op internet vinden. Leg bijvoor-
beeld het verschil uit tussen haute couture en ready to wear uit. 

Haute couture is het duurste topje van de mode, ge-
maakt door designers als Louis Vuitton en Chanel. 
Haute couture moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals 
bijvoorbeeld twee keer per jaar op de fashion weeks 
gepresenteerd worden. Het wordt op maat gemaakt, 
meestal voor hele rijke vrouwen! 
Ready to wear of prêt-à-porter is kleding die wordt 
gemaakt in standaard maten en ‘gewoon’ in de winkels 
hangt. Tegenwoordig hebben veel van de haute couture-
merken ook een ready to wear kledinglijn omdat 
er maar weinig mensen zijn die zich de dure haute 
couture kunnen veroorloven! 

    
Veel plezier en
gi-ga-succes!
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