
 

Episode I, II en III van Star Wars gaan vooral over het opgroeien, en daarmee opkomst en ondergang van Anakin 

Skywalker. De oorlogen die in de films worden behandeld zijn de Slag om Naboo in Episode I en de 

Kloonoorlogen in Episode II en III. De Galactische Republiek is nu aan de macht  7-8 maart: carnavalweekend: 

We spreken zaterdag om 10u af aan het lokaal in Winkelomheide (met de fiets!) en we komen zondag om 14u 

terug aan op het lokaal. Aangezien het carnavalweekend is, mogen jullie dit weekend zelf kiezen hoe je je 

verkleedt, wees creatief en verbaas de rest.  

Meenemen: €12, slaapmatje of luchtmatras, het overige weekendgerief.  

op de centrale stadsplaneet Coruscant maar de democratie begint langzaam af te brokkelen.Hayden Christensen, 

speelt Anakin Skywalker in Episode II en III Episodes I-III van Star Wars gaan over het opgroeien van Anakin 

Skywalker, die volgens een Jedi-legende de zogenaamde 'Uitverkorene' is die de Sith zal verslaan en daardoor de 

Kracht in balans weet te krijgen. Ook draait het verhaal om de ondergang van de Galactische Republiek door 

toedoen van de Sith. In het begin van het verhaal is Anakin een 9-jarige jongen die samen met zijn moeder Shmi 

een slaaf is op de zandplaneet Tatooine. Hij wordt hier gevonden door Jedimeester Qui-Gon Jinn, die hem 

meeneemt om hem tot Jedi op te laten leiden. Anakin bewijst zijn kunnen al voor zijn opleiding tijdens de Slag 

om Naboo door het droidcontroleschip van de Handelsfederatie (Engels: Trade Federation) van binnenuit op te 

blazen met zijn Naboo-Sterrenjager. Tijdens Episode I is de planeet van koningin Padmé Amidala namelijk bezet 

door de machtige Handelsfederatie. 

Een andere verhaallijn die behandeld wordt in de Prequel- trilogie is de ondergang van de democratische 

Republiek, de Senaat en de Jedi-Orde. In Episode I worden de Sith, de grootste vijanden van de Jedi weer 

gezien. Voor een periode van duizend jaar was er vrede in de Galactische Republiek. De Jedi dienen de 

Galactische Senaat en zorgen voor vrede en gerechtigheid in het heelal. Maar de Sith zetten hun plannen in gang 

die hier een eind aan zullen maken. Sith Lords Darth Sidious en Darth Maul opereren vanaf Coruscant en geven 

leiding aan de invasie van Naboo door de Handelsfederatie. Darth Maul overleeft de Slag om Naboo echter niet. 

14 maart: 14u-17u: handelsmissievergadering 

 Maar Sidious heeft zich door het conflict als senator Palpatine van Naboo opgewerkt tot Kanselier van de 

Galactische Republiek. Koningin Amidala weet de Federatie met behulp van Qui-Gon, Obi-Wan, Anakin en haar 

leger en de Gungans te verslaan. 

Tien jaar later (in Episode II) is Anakin een twintigjarige Jedi Padawan (leerling). Als leerling van Obi-Wan 

Kenobi is hij een raadsel voor de Jediraad en een uitdaging voor zijn meester. Hij ontwikkelt zich 21 maart: 

!13u! -17u technieken 

dan ook van een 28 maart:10u-12u: brunch (kijk vooraan in ’t Skoeteke voor meer informatie) intelligente en 

lieve jongen tot een oplettende, hardwerkende, ambitieuze leerling. Hij voelt zich vaak beter dan de meeste 

andere Jedi en wil daarom snel vooruitgang boeken. Maar zijn onvermogen om zich te kunnen beheersen en zijn 

verlangen naar meer macht worden zijn ondergang. Ook is hij bang om zijn geliefden te verliezen, namelijk zijn 

moeder (Shmi Skywalker) en zijn vrouw (Padmé Amidala), de voormalige koningin die nu senator is. 

Tijdens Anakins Jedi-opleiding bevindt de Galactische Republiek zich in een tijd van grote politieke onrust: een 

aantal planeten en handelsorganisaties (waaronder de Handelsfederatie) heeft zich onafhankelijk verklaard van 

de Republiek en staat nu bekend als de Confederacy of Independent Systems of simpelweg 'de Separatisten.' De 

afvallige Jedi Graaf Dooku staat aan het hoofd van deze Confederatie. De Confederatie en de Galactische 

Republiek staan op gespannen voet met elkaar. In Episode II escaleert het conflict tussen de Republiek en dan 

nog wat nerd praat waar niemand interesse in heeft. 

Groeten jullie leiding 
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