Lesbrieven bij
Pieter Roelf Jeugdconcert 2019
“Gevleugeld”

Les 1. Het symfonieorkest
Doelstelling
De leerlingen maken kennis met een symfonieorkest en leren welke instrumenten er in een
symfonieorkest spelen. Daarnaast leren de leerlingen dat een musicus soms lang van huis is, en in een
ander land met een andere cultuur is. In deze voorstelling komt er een pianist uit Rusland. We gaan wat
meer te weten komen over Rusland. Ook gaan we leren wie de instrumenten vervoert.

Voorbereiding
Het lesmateriaal staat online in de prezi:
https://prezi.com/cuhreqv4aoav/les-1-het-symfonieorkest/
Het digibord moet aangesloten zijn op een geluidsinstallatie en toegang hebben tot internet. Print het
werkblad en knip de plaatjes uit.
Daarnaast heb je het volgende nodig voor het uitvoeren van de opdrachtjes:
-bakje
-touw/draad
-elastiekjes (normale en postbode elastiekjes)
-papieren blaadjes
-flesjes (wijn of bier – etiketjes eraf halen) voor iedereen 1
-water
-bekertjes/kokertjes (doorzichtig eventueel)
-ballonnen
-rijst

Didactische aanwijzing
In de les zijn er allemaal kleine opdrachtjes die kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor heb je bovenstaand
materiaal nodig. Niet alle opdrachten hoeven uitgevoerd te worden.

Werkblad
Het symfonieorkest
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Les 2 De Piano
Doelstelling
De leerlingen leren hoe een piano werkt. Ze bekijken de mechaniek en maken kennis met een prepared
piano. Daarnaast ervaren ze dat je geen instrumenten nodig hebt om muziek te maken en maken ze zelf
aan de hand van een werkblad een simpele compositie en voeren deze ook uit.

Voorbereiding
Het lesmateriaal staat online in de prezi:
https://prezi.com/wi1mp8ehqmjl/les-2-de-piano/
Het digibord moet aangesloten zijn op een geluidsinstallatie en toegang hebben tot internet. Maak
kopieën van het werkblad. Zie volgende (pagina). Alle kinderen hebben een werkblad en pen of potlood
nodig. Om het experimentje in deze les uit te kunnen voeren heb je een dun stukje touw nodig van
minimaal 60 cm (een dunne schoenveter volstaat)

Didactische aanwijzing
Een van de geluiden uit het werkblad is het tegen elkaar slaan van boeken. Hou in de gaten dat de
leerlingen de boeken niet kapot slaan
Wanneer de leerlingen het muziekstukje op het werkblad uitvoeren is het de bedoeling dat ze dat
regelmatig doen. Op het werkblad staat dat ze van te voren tot drie moeten tellen. Probeer er voor te
zorgen dat ze net zo snel spelen als dat ze van te voren tellen. Als dit te snel is moeten ze langzamer
tellen.

Les 3: Kunst bij muziek
Doelstelling
De leerlingen leren te luisteren naar muziek en daarbij en afbeelding te zoeken. Ze leren te beschrijven
wat ze voelen bij de muziek. Dit doen ze aan de hand van het werkblad.

Voorbereiding
Het lesmateriaal staat online in de prezi:
https://prezi.com/jajfdfu4dxv1/les-3/
Het digibord moet aangesloten zijn op een geluidsinstallatie en toegang hebben tot internet. Maak
kopieën van het werkblad (zie volgende pagina). Alle kinderen hebben een werkblad en pen nodig.

Didactische aanwijzing
Hieronder staan de luisterfragmenten hierbij zoeken ze een plaat die ze er bij vinden passen. (kunst van
Caspar David Friederich). Luister niet het hele fragment maar max 1 minuut. (als leerlingen langer willen
luisteren kan je altijd later de muziek nog besluisteren.
Tchaikovsky - Symphony No. 3 in D major, Op. 29 'Polish', IV.
Beethoven Piano Concerto No 3 Ia Sheet Music .( 4:54 tot 6:48)
Dvořák: Slavonic Dance, Op. 46/8 / Rattle · Berliner Philharmoniker
Rimsky-Korsakov: Scheherazade / Gergiev · Vienna Philharmonic · Salzburg Festival 2005 (10:39-)
Ze krijgen een werkblad per tweetal waarop vragen staan als:
Welk gevoel roept deze muziek bij je op?
Welke afbeelding past bij welke muziek?
Waarom vind je dat deze muziek bij deze afbeelding past?
Ze doen dit dus in tweetallen.
Als ze hier mee klaar zijn kiezen ze één stuk en hier bedenken ze een verhaal/filmscene bij.
Evaluatie in de kring.

Werkblad les luisterfragmenten
Je hebt net 4 luisterfragmenten gehoord. Hierbij zie je afbeeldingen van schilderijen van Caspar David
Friedrich. Je koppelt nu de muziek aan de platen die je er bij vindt passen.
Je kiest nu één van de vier stukken uit samen met een afbeelding die erbij past en beatwoord daarbij de
vragen van dit werkblad.
Welk gevoel roept deze muziek bij je op?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welke afbeelding past bij welk muziekstuk?
Muziekstuk 1. :
Muziekstuk 2. :
Muziekstuk 3. :
Muziekstuk 4. :
Kies nu één stuk met de afbeelding die daarbij hoort.
Waarom vind je dat deze muziek bij deze afbeelding past?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat voor verhaal/filmscene past er bij deze afbeelding + muziek?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Les 4: Gekke geluiden
Doelstelling
De leerlingen gaan deze les bezig met muziek en geluiden die niet van reguliere instrumenten komen
maar van alles in de directe omgeving zoals pennendopjes, liniaal, tafels, flesjes enz. Ze gaan opzoek naar
geluiden die ze met verschillen spullen, zichzelf en anderen kunnen maken. Hiervoor moeten ze creatief
en outside the box denken. Al de gevonden geluiden gaan ze aan elkaar presenteren en een korte
compositie van maken. Ze gaan ook bezig met hoe je bepaalde geluiden kunt omschrijven en hoe je het
duidelijk maakt voor een ander om zoiets te spelen. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen
geluiden omschrijven, noteren en in een gezamenlijke compositie spelen.

Voorbereiding
Het lesmateriaal staat online in de prezi:
https://prezi.com/_nvlxalkt6yp/les-4-gekke-instrumenten/
Het digibord moet aangesloten zijn op een geluidsinstallatie in verband met geluidsfragmenten. Wanneer
je een geluidsfragment aanklikt, duurt het soms even voordat de muziek begint. Maak kopieën van het
werkblad (zie volgende pagina). Alle kinderen hebben een werkblad en pen nodig.

Didactische aanwijzing
Laat het filmpje van het houten huis zien en bespreek met de kinderen wat ze zagen en hoorden. Hoe
werd er geluid gemaakt? Welke materialen werden er gebruikt? En op welke manier? Kun je zelf ook
materialen bedenken die je kunt gebruiken?
Op onderzoek uit
Laat de kinderen in groepjes op zoek gaan naar materialen en spullen die ze kunnen gebruiken om geluid
te maken. Laat ze opschrijven welk voorwerp ze gevonden hebben en of het een hoog of laag geluid
maakt. Laat ze hierbij een symbool, woord of teken bedenken die past bij het geluid dat ze hebben
gevonden (dit gaan ze later gebruiken voor hun eigen stuk). Bekijk voor het noteren van de geluiden het
filmpje over de stripsody.
Bespreek centraal met de leerlingen over welke geluiden ze hebben gevonden, laat ze hun geluid ook
voordoen. Laat de leerlingen daarna in de groepjes een volgorde bedenken met de geluiden die ze
gevonden hebben. Laat ze hiervoor de tekens, symbolen of woorden opschrijven.
Laat elk groepje hun deel van het stuk aan elkaar voorspelen. Bedenk dan met alle groepjes een volgorde
en een naam voor het hele stuk en laat ze dit uitvoeren. Ook is het leuk om de klassencompositie op te
nemen om later terug te zien of in te sturen naar ons.

Werkblad
4: gekke instrumenten
Werkblad les
4: gekkeles
geluiden
Ga op zoek naar spullen in de klas waarvan je denkt dat ze een tof geluid maken. Test wat voor geluid je
met het object kunt maken en hoe je het kunt bespelen. Bedenk daarna een woord, symbool of tekenen
waarmee je duidelijk kunt maken dat het om jouw geluid gaat.
Welk voorwerp heb je gevonden? ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Het geluid is: hoog / laag, anders namelijk:……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe maak je geluid met dit object?:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Een woord, teken of symbool dat jouw geluid omschrijft:

Bedenk met de geluiden een leuke, spannende, toffe volgorde en schrijf dit op met het woord, symbool of
teken dat je bedacht hebt in het vak hieronder.

