
WAAR GAAT ‘SONITA’ OVER?
Als de 18-jarige Sonita mocht kiezen, was Michael Jackson haar vader en Ri-
hanna haar moeder. In haar plakboek verbeeldt ze haar droom om als beroem-
de rapper voor een grote menigte te staan. Vooralsnog zijn haar enige fans de 
andere tienermeisjes in een opvangtehuis in Teheran. Daar vindt de illegaal uit 
Afghanistan gevluchte Sonita steun bij het verwerken van haar trauma’s en het 
vormgeven van haar toekomst. Die ziet er in de ogen van haar familie overigens 
heel anders uit: als bruid is ze 9000 dollar waard en haar moeder’s besluit om 
Sonita uit te huwelijken staat vast. Bovendien mogen vrouwen in Iran helemaal 
niet zingen. Hoe kan Sonita ondanks alle tegenslag haar dromen waar maken? 
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Opdracht 1 (voor de film)
Lees het stukje ‘Waar gaat Sonita over’. 
Noem minstens drie onderwerpen die volgens jou in deze film behan-
deld gaan worden. 

Opdracht 2 (voor de film)
Door Sonita uit te huwelijken en te verkopen aan een nieuwe familie kan 
de bruiloft van haar broer worden betaald.
• Wat vind je van het uithuwelijken van meisjes en jonge vrouwen? Vind 
je dat het afgeschaft zou moeten worden? Waarom (niet)? Denk je dat 
uithuwelijking in Nederland strafbaar is? 
• Vrouwen in Iran mogen niet zingen omdat de vrouwenstem als aan-
stootgevend wordt ervaren. Noem minstens drie vrijheden of rechten 
van de vrouw die honderd vijftig jaar geleden niet bestonden voor een 
vrouw in Nederland.
• In Nederland hebben mannen en vrouwen op papier inmiddels dezelf-
de rechten. Toch is er ook hier ongelijkheid tussen man en vrouw. Noem 
minstens twee verschillen die in de praktijk bestaan en bespreek met 
je klasgenoten hoe deze laatste ongelijkheden de wereld uit geholpen 
kunnen worden. 
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Opdracht 3 (na de film)
• Wat vond je van de documentaire? Noem sterke en minder sterke 
aspecten van de documentaire. 
• Welke scène heeft het meest indruk op je gemaakt? Waarom?
• Wat vind je van de keuze die Sonita heeft gemaakt, door niet voor haar 
familie, maar voor zichzelf te kiezen?
• Had jij hetzelfde gedaan als je in de schoenen van Sonita had ge-
staan? Oftewel: Zou jij net als Sonita naar Amerika zijn gegaan om je 
droom waar te kunnen maken? En zo ja, had je vooraf aan je moeder 
verteld wat je van plan was? Waarom (niet)? 

Opdracht 4 (na de film)
De maakster van de film Rokhsareh Ghaem Maghami heeft een groot 
aandeel in de loop van het verhaal. 
• Beschrijf dit aandeel en noem een scène waarin overduidelijk is dat de 
maakster een sturende hand heeft.
• Wat vind je hiervan? Mag een filmmaker zich zo bemoeien met het 
onderwerp van de film? Waarom wel/niet? Wat zijn in dit geval de voor 
en nadelen voor Sonita geweest? Beschrijf dit. 
Op een gegeven moment zegt de geluidsman tegen de maakster: ‘Stay 
away from your protagonists life’. 
• Zoek op wat dit betekent en leg uit waarom hij dit tegen de filmmaak-
ster zegt. Wat denk jij dat zijn argumenten zijn?
• Wat had jij gedaan als je in de schoenen van de maakster had ge-
staan?

Opdracht 5 (na de film)
De naam Sonita betekent ‘a swallow, a travelling bird’, oftewel een ‘zwa-
luw, een rondtrekkende vogel’. 
• Vind je deze betekenis van de naam bij Sonita passen? Waarom 
(niet)? Zo niet, welke naam vind je dan beter bij Sonita passen? 
• Schrijf in het Engels een brief aan Sonita waarin je haar beschrijft 
waar de (zogenaamde) documentaire over jouw leven over zou gaan. 

Opdracht 6 (na de film)
In de film discussiëren Sonita en haar moeder over de vraag of raps de 
wereld kunnen veranderen. 
Wat denk jij: 
• Kunnen raps de wereld veranderen? Waarom wel/niet? Noem indien 
mogelijk voorbeelden van songs of raps die van invloed zijn geweest op 
een cultuur of generatie.

LE
ER

LI
NG

EN

4

3

5
6



Opdracht 7 (na de film)
Sonita ontsnapte aan een gedwongen huwelijk op jonge leeftijd door 
erover te zingen. Het nummer ‘Brides for Sale’ heeft haar gered en 
brachten haar een stap dichterbij haar droom: door het leven gaan als 
rapper. 

In deze opdracht kan je kiezen uit de volgende opdrachten: 
• In één van de scènes zie je dat Sonita en haar klasgenoten een echt 
en een wenspaspoort moeten maken. Dit ga jij ook doen: maak een pas-
poort met hierin je echte gegevens over je lengte, geboorteland, woon-
plaats, pasfoto (getekend), geboortedatum. Maak daarna een paspoort 
met soortgelijke gegevens maar dan zoals je ze ideaal gezien voor je 
ziet, zoals zelfbedachte namen, een geboorteland en/of een droombaan 
naar keuze. 
• Maak een rap over het leven van Sonita, over jouw eigen leven of over 
een actueel maatschappelijk probleem. Ter inspiratie kun je de rap 
‘Brides for Sale’ van Sonita beluisteren via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
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