TIPS BERLIJN, BERLIN!
AU PAIR II
Doe je je boekbespreking of boekpromotie over Berlijn, Berlin!? Natuurlijk vertel je dan
iets over het verhaal en de hoofdpersoon, en je leest ook vast een stukje voor. Maar ben je
nog op zoek naar een leuk en origineel extraatje en heb je nou nét vandaag niet zoveel
inspiratie? Lees dan deze tips!

Het verhaal Berlijn, Berlin! speelt zich af in Berlijn. Hoe leuk is het om je boekverslag in een
reisgids‐jasje te gieten? Zoek leuke foto’s en plaatjes op internet, en strooi er wat Berlijn‐tips
tussendoor. Deze kun je uit het boek overnemen, maar zelf naar tips speuren is natuurlijk
ook hartstikke leuk. Ben je wel eens in deze stad geweest? Graaf dan diep in je geheugen en
schrijf de gaafste adresjes op (meteen leuk voor je leraar, als‐ie net toevallig een tripje naar
Berlijn op de planning heeft staan, en wie heeft dat nou niet ).
Lot houdt in Berlijn, Berlin! een filmdagboek bij. Is het niet grappig als jij een soort
leesdagboek bijhoudt? Heb je meteen een originele vorm waar jij je boekverslag in giet. Het
makkelijkst is het om dat op papier te doen. Met een chic woord heet dat een leeslogboek.
Je leest steeds bijvoorbeeld vier hoofdstukken en daarna schrijf je een stukje (vergeet de
datum er niet bij te zetten ). Schrijf op wat je totnogtoe van het boek vindt, hoe je denkt
dat het verder gaat, wie je leuke of interessante personages vindt, waar je om moest lachen
(of om moest huilen), wat je niet begrijpt of wat je een stomme actie vindt. Je eigen
leeservaringen zijn nooit richtig oder falsch (goed of fout in’ t Duits).
Lot speelt in Berlijn, Berlin! in de film Gretchen und Otto. Schrijf een stukje over films die in
Berlijn zijn opgenomen. En dat zijn er veel, joh! Regisseurs vinden deze stad een prachtig
decor. In het boek staan er ook een paar: Good Bye Lenin, Das Leben der Anderen. Ook
mooi: Lola rennt of Gegen die Wand.
Berlijn barst natuurlijk van de geschiedenis. Het is leuk en interessant om een stukje te
schrijven over de val van de muur in 1989. Op bladzijde 72 staat hier informatie over. Doe

nog wat extra research, en schrijf er als een echte journalist een mini‐artikel over. Met als
kop: De muur is gevallen!
Duits! Het boek barst van de Duitse woordjes. Noteer welke nieuwe Duitse woordjes jij hebt
geleerd. Zoek een Duitstalig liedje op (bijvoorbeeld op YouTube), en probeer goed naar de
tekst te luisteren. Welke nieuwe Duitse woordjes ontdek je zo nog meer? Een leuk Duits
bandje is: 2Raumwohnung.
Lot gaat naar Parijs, naar Berlijn, en in het volgende boek vertrekt ze naar… Welke
wereldsteden wil jij ab‐so‐luut bezoeken? En waarom? En ken je al wat woordjes in de taal
die ze daar spreken? Maak een WISHLIST!
Lot komt er in dit boek achter wat haar grote droom is. Beschrijf jouw droom of passie, en
laat je fantasie compleet de vrije loop.
Kijk ook op www.aupairmeisje.com en www.elisavanspronsen.nl
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