Praten met je oren dicht
Een muziekvoorstelling voor groep 1 en 2
door Koperkwintet KWIVR

Lerarenhandleiding door Anneke Wensink
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ochtend, het schillen van een appeltje in de middag tot het roepen van de uil 's avonds
laat. En de brievenbus? Die kleppert er de hele dag vrolijk op los...
Praten met je oren dicht
In het voorjaar van 2013 verschijnt Mijn fijne geluidenboekje van Edward van de Vendel. In
dit poëzieprentenboek voor kleuters zijn vijftig fijne geluiden die in en om het huis te horen
zijn, gevangen in kleine versjes. Koperkwintet KWIVR en Rudi van Hest brengen een
tiental van deze 'fijne geluiden' muzikaal en theatraal tot leven in de muziekvoorstelling
Praten met je oren dicht.
Koperkwintet KWIVR
Koperkwintet KWIVR wil zo veel mogelijk kinderen kennis laten maken met nieuw
geschreven, live gespeelde muziek. Het ensemble stelt zich ten doel deze muziek dicht bij
haar publiek te brengen. Geen barrières van muziekstandaards en bladmuziek, maar wel
op muzikale en theatrale wijze een verhaal vertellen.
Met het interactieve kleuterconcert Roodkapje (25.000 bezoekers) en met de muzikale
voorstelling Wat niemand weet (Tonke Dragt, 22.000 bezoekers) was dit koperkleurige
gezelschap te zien en te horen in vele concertzalen en theaters en in talloze basisscholen
in het hele land.
De mensen achter de voorstelling
Koperkwintet KWIVR bestaat uit: Bastiaan Woltjer (trombone), Sjoerd Pauw (trompet),
Anneke Wensink (hoorn), Joost van Genugten (tuba) en Mark Geelen (trompet). In de
voorstelling wordt KWIVR aangevuld door Rudi van Hest, voor spel en klarinet.
De muziek is gecomponeerd door Bastiaan Woltjer. De gedichten zijn van Edward van de
Vendel. Voor de regie tekent Isil Vos. Mijn fijne geluidenboekje van Edward van de Vendel
verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2013 bij uitgeverij De Eenhoorn.
Aandeel van de docent voor, tijdens en na de voorstelling
Om de voorstelling tot een succes te maken, is uw hulp nodig. Van u wordt verwacht dat u
de voorbereidende lessen met de kleuters doet, zodat ze goed voorbereid de voorstelling
zullen bezoeken. Deze voorbereidende lessen bestaan voornamelijk uit het aanleren van
een Ochtenddans en het Brievenbuslied welke beide in de voorstelling aan bod zullen
komen. Om u zo goed mogelijk te helpen bij het aanleren van het lied en de dans hebben
wij deze lesbrief voorzien van filmpjes en geluidfragmenten voor op het digibord.
Alle tracks, zowel video als geluid, zijn te vinden via:
http://www.muziekvoorstelling.nl/voorstelling/praten-met-je-oren-dicht/educatie/
Na het bezoeken van de voorstelling kunt u ervoor kiezen om met uw klas de
verwerkingsles te behandelen, zodat u met de leerlingen nog even kunt terugblikken.
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In dit filmpje stellen de muzikanten zichzelf en hun instrument voor. In de bijlagen vindt u
afbeeldingen van de instrumenten zodat ze nog eens rustig bekeken kunnen worden.
Welke is de grootste? Hoe heten ze ook alweer? Waarin lijken ze op elkaar?
Aanleren lied
De tekst van het Brievenbuslied:
Wat doet een brievenbus één keer per dag?
Wat doet een brievenbus als ik vragen mag?
Hikken?
Schrikken?
Kranten inslikken?
Niets van dat alles, ik weet het, ik weet het...
De hand van de postbode likken!
Tips bij het aanleren van het lied:
• Laat het ‘Lied van de Brievenbus’ horen (ook te vinden via:
http://www.muziekvoorstelling.nl/voorstelling/praten-met-je-oren-dicht/educatie/)
• Neem daarna de tekst helemaal door met de groep. Bespreek waar het over gaat.
Hoe klinkt hikken? En hoe klinkt schrikken?
• Neem de tekst nog eens door en laat de groep die zin voor zin herhalen.
• Laat het lied nogmaals horen en zing zelf mee
• Laat het lied nogmaals horen en nu mag iedereen meezingen.
• Een liedje leer en onthoud je het best wanneer het regelmatig herhaald wordt.
Misschien een leuke korte activiteit tussen twee lessen door of wanneer er ergens
een paar minuutjes overschieten...
Wanneer de leerlingen het lied goed kennen kunt u de ‘karaoke-versie’ van het lied gaan
gebruiken.
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(uitrekken, gapen, wassen, haren kammen, tanden poetsen).
Daarna zoeken de leerlingen een vaste plek, verspreid over de ruimte, zó dat ze het
digiboard kunnen zien. Vraag ze om de bewegingen mee te doen met Rudi, die de dans
voordoet op het filmpje (zoals bij Nederland in Beweging).
Herhaal zonodig een paar bewegingen ‘droog’ die moeilijk waren.
Oefen nogmaals samen met Rudi.
Net als het lied uit les 1 is het raadzaam om dit in de aanloop naar de voorstelling nog
eens te herhalen.
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Tips voor de docent:
• Laat de leerlingen hun jassen meenemen de zaal in en onder hun stoel/billen
leggen.
• Zorg ervoor dat de leerlingen van tevoren naar het toilet gaan. (tijdens de
voorstelling stoort het enorm).
• We begrijpen dat het leuk is om een foto van het voorstellingsbezoek te hebben als
aandenken of als herinnering voor de groep. Wanneer u een foto wilt maken doe dit
dan kort, onopvallend en zonder flits.
• Het is het prettigst wanneer leerkrachten bij hun groep gaan zitten en (hopelijk) zo
veel mogelijk (mee)genieten van de voorstelling.
• Liever geen ouders mee in de zaal.
Voorbereiding met de groep:
• Vertel de leerlingen naar wat voor een soort locatie ze gaan
(theater/gymzaal/buurthuis etc.).
• Je mag reageren op wat je hoort en ziet (lachen om grapjes en meezingen mag
natuurlijk) maar je mag de spelers en medeleerlingen niet storen.
• Je kunt tussendoor niet naar de wc
• Je mag niet eten, drinken of snoepen
• Bedenk samen wat het verschil is tussen het bezoeken van een voorstellingen en
televisiekijken
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Wat vonden de leerlingen van de voorstelling? Wat vonden ze het mooiste geluid, het
mooiste instrument etc? Hoe vonden ze het om mee te zingen en lukte het dansje goed?
Post:
Maak een mooie tekening van de voorstelling of de instrumenten en hang ze op of... stuur
ze op naar de muzikanten van KWIVR:
Koperkwintet KWIVR
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht
Leuke foto’s ontvangen wij ook altijd graag: info@muziekvoorstelling.nl
En natuurlijk kunnen het lied en de dans nog herhaald worden.
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Afbeeldingen van de instrumenten
trompet, hoorn, trombone en tuba
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Meer over Koperkwintet KWIVR en een trailer van de voorstelling:
http://www.muziekvoorstelling.nl/voorstelling/praten-met-je-oren-dicht/
Informatie over componist Bastiaan Woltjer: www.bastiaanwoltjer.nl
Meer over de schrijver van de gedichten: http://www.edwardvandevendel.com/
Alles over klarinettist en verteller Rudi van Hest: www.rudivanhest.nl
Meer over het koperkwintet in het algemeen en links naar de instrumenten die daarin
voorkomen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperkwintet
Andere muziekvoorstellingen voor kinderen: www.muziekvoorstelling.nl

door Anneke Wensink
info@muziekvoorstelling.nl
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