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ZOEKTOCHT DOOR HET  
NOORD NEDERLANDS ORKEST 

 

Vandaag ga je op zoek naar antwoorden over het Noord Nederlands Orkest. Dit ga je doen 

door bij ze op bezoek te gaan maar dit doe je op een speciale manier. 

Door je tablet te gebruiken krijg je een plekje midden in het orkest! Op deze manier kan 

je goed kijken wie er spelen in het orkest en welke instrumenten er allemaal zijn. 

Door je tablet te bewegen kan je tijdens het spelen van het orkest rondkijken. 

Zo ga je op zoek naar alle antwoorden. 

 

Vooraf: 

Om het filmpje te gebruiken hebben de kinderen een tablet nodig met daarop de YouTube-

app. Als ze het filmpje openen is het van belang de tablet recht voor je te houden zodat het 

ijkpunt van het 360 graden filmpje goed staat. 

Daarnaast is het handig om gebruik te maken van een koptelefoon op deze manier voorkom 

je dat de geluiden van de tablets door elkaar gaan. 

 

Omdat de opnames van het filmpje zijn gemaakt tijdens een kindervoorstelling lopen er twee 

acteurs door het beeld. Normaal gesproken zitten zij niet bij het orkest. 
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Wie zit waar? 
 

Ieder instrument heeft een vaste plaats in het orkest.  

Welke instrumentengroep hoort bij welk nummer? 

Trek lijntjes tussen de nummers en de instrumenten. 

 

1              2              3                 4              5 
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Wat is het verschil tussen viool 1 en viool 2? 

Viool 1: 

_____________________________________________________  

Viool 2: 

_____________________________________________________ 

Bij welke groep speelt Lianne viool? 

 Viool 1 

 Viool 2 

 

Op welk plaatje zie je de fagot?  

Omcirkel het juiste plaatje 

     

Gebruik je een riet of een mondstuk bij de trompet?  

Zet een kruisje bij het juiste plaatje 
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Welk instrument bespeelt Menno het liefst? 

_____________________________________ 

Kan jij alle instrumenten vinden die bij het slagwerk horen? 
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In welke hand houdt de dirigent zijn dirigeerstok?  

Zet een kruisje bij de juiste hand 

         Links               Rechts 

 

Het orkest speelt tijdens de zoektocht verschillende nummers.  

Hoe de nummers heten kan je bovenin de concertzaal zien. 

Kan jij ze allemaal opnoemen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Menno vertelt in zijn filmpje over de bolero van Ravel. 

Zoek op youtube of je de Bolero kan vinden en luister eens of je de trom ook hoort.  

Klinkt dat het hetzelfde als in het filmpje van het Noord Nederlands Orkest?  

 


