Muziek
Cultuurmenu 2022-2023

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Voorstelling Wacht ‘s even

Voorstelling In de war

De Stilte & Jeroen van Vliet

Schippers op straat

40 Minuten – locatie de Bibliotheek CultuurPuntAltena Woudrichem

50 Minuten – locatie ‘t Uivernest Hank

“Een wereld ontvouwt
zich uit een bouwpakket.
Sneeuwwitte objecten vullen
de leegte. Een tafeltje, een
krukje, een deur, een kleine
piano. Maar wacht ’s even…
Is hier iemand?”
Twee personages verdwijnen en verschijnen in een ongerept
landschap tot het onvermijdelijke gebeurt: ze komen elkaar tegen…
Hoe ga je om met iemand die anders is? Van wie je niet eens weet
wat voor iemand het is? Een mens, een hond, een vogel? Gelukkig
hoeven ze elkaar niet te veranderen.
Wacht ’s even.. blijf maar lekker wie je bent. Er wordt gedanst op
live piano-muziek.
Met de wonderschone pianomuziek van Jeroen van Vliet wordt het
vreemde vertrouwd in een nieuwe omgeving die op ooghoogte
van de jonge toeschouwers tot leven komt. Twee dansers van de
Stilte zorgen voor het beeld en de interactie met de leerlingen. Dit
doen zij vanuit hun specialisatie om het jonge kind de wereld van
theater vanuit de zintuigen te laten beleven.
Voorafgaand aan de voorstelling ontvangen de scholen lesmateriaal
om de leerlingen voor te bereiden.
Trailer:
Youtube - Wacht ‘s Even | Teaser | de Stilte

Vijf muzikanten (tevens
muziekdocenten) hebben
hun krachten gebundeld in
een uniek project. n de war is
combinatie van twee werelden;
Jeroens liedjes overgoten met
een super-energiek ‘Mooi Weer
Op Straat’ sausje
Speeldata:
• Maandag 15 mei 2023
• Dinsdag 16 mei 2023
• Woensdag 17 mei 2023
•
• Donderdag 25 mei 2023
• Vrijdag 26 mei 2023
•
• Maandag 5 juni 2023
• Dinsdag 6 juni 2023
• Woensdag 7 juni 2023
• Donderdag 8 juni 2023
• Vrijdag 9 juni 2023
•
• Maandag 12 juni 2023
• Dinsdag 13 juni 2023
•
• Donderdag 15 juni 2023
• Vrijdag 16 juni 2023

Waarom vinden wij dit passend:
Het jonge kind is beweeglijk en kan zich slechts kort concentreren. Daarom staat bewegen op
muziek centraal. Het kind is nog sterk gericht op het ontdekken en gaat daarbij vrij solistisch en
experimenterend te werk. Dat komt sterk in deze voorstelling terug.
Praktisch:
• De voorstelling duurt 40 minuten
• De scholen zorgen zelf voor vervoer naar de voorstelling
• De voorstelling wordt gespeeld voor kleine groepen max. 55 leerlingen
• De leerkracht ontvangt voorbereidend lesmateriaal

Tijdens de voorstelling duikt de band de kinderwereld
Speeldata:
in. Een wereld vol fantasie waarin alles en niks vast
ligt; een wereld boordevol interactie. Denk aan ter
• Maandag 14 november 2022
plekke verzonnen bodypercussie, live rijmwoorden
• Maandag 21 november 2022
verzinnen, een mummificeerwedstrijd, zelf de band
• Maandag 28 november 2022
dirigeren en lekker meezingen. Dit alles in een vlot
tempo wat leidt tot een energieke, swingende, show
waar je als kind én volwassene prooi wordt van een
muzikale overmeestering. Aan de voorstelling gaat een
voorbereiding in de klas vooraf. De elementen die de leerlingen vooraf oefenen komen tijdens de
voorstelling terug zodat ze daadwerkelijk onderdeel worden van de voorstelling.
Trailer:
Vimeo - In de war (6+) - trailer
Waarom vinden wij dit passend:
De leerlingen van groep 3 en 4 hebben al meer muzikaal geheugen en concentratievermogen
en kunnen daarom langere liedjes zingen. Door betere stembeheersing hebben de liedjes een
grotere toonsomvang en bevatten sprongen. Bewegen speelt nog steeds een grote rol. Tijdens de
voorstelling worden de leerlingen daaruit uitgenodigd om mee te zingen én bewegen.
Praktisch:
• De voorstelling duurt 50 minuten
• De scholen zorgen zelf voor vervoer naar de voorstelling
• Een echte theater-/concertbeleving
• De leerkracht ontvangt voorbereidend lesmateriaal

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Voorstelling expeditie orkest live

Voorstelling Rhythmix

Philharmonie zuidnederland

Philharmonie zuidnederland en Percossa

50 Minuten – locatie Chasse Theater Breda

Expeditie Orkest LIVE borduurt voort op de film/
serie die philharmonie zuidnederland samen
met Het Laagland over de instrumenten van
het orkest maakte. Gewapend met de kennis die
de leerlingen in deze filmpjes hebben kunnen
opdoen, gaan ze nu live met het orkest op reis.
Bestemming? Onbekend.
Je bent er nog niet als je weet hoe de
instrumenten werken. Dat wordt je meteen
duidelijk als het concert begint.

50 Minuten – locatie Chasse Theater Breda

Vierhonderd leerlingen van groep 7-8, zestig musici
van philharmonie zuidnederland, vier slagwerkers
van Percossa en een dirigent zijn nodig voor de
uitvoering van Rhythmix. Een muzikale live show
vol actie en reactie, humor én met vele mooie
luistermomenten. Op het programma muziek van
fantastische componisten als Ravel, Tsjaikovsky,
Bizet en vele anderen. Het concert dompelt
leerlingen onder in de uitdagende wereld van het
grote klassieke symfonieorkest en de ritmische
gedrevenheid van Percossa.

Het orkest heeft namelijk nog meer in z’n mars dan alleen de instrumenten. Wat moeten musici
kunnen en laten om met elkaar die prachtige muziek te kunnen maken? Mag iedereen eigenlijk wel
meedoen, verstaan de instrumenten elkaar wel of spreken ze een heel andere taal?

De muzikale performance is zo aanstekelijk dat stilzitten eigenlijk niet kan. En dat hoeft ook niet,
want iedereen mag meedoen. Alle leerlingen zingen liedjes mee en spelen samen met het orkest
bodypercussie.

Niet alles in het orkest lijkt zomaar op rolletjes te lopen. Zo spreekt de grootste viool alleen
contrabas en zegt de piccolo alleen piep. Ondanks al deze verschillen lukt het uiteindelijk om samen
muziek te maken, niet in de laatste plaats door bijdragen van de kinderen zelf. En dat maken jullie
nu allemaal in het echt mee: Expeditie Orkest Live!

Om dat goed te kunnen is de voorbereiding van het concert op school – een soort repetitie – een
absolute voorwaarde. Dat kan met het digitale lesmateriaal dat bestaat uit filmpjes van de dirigent
en de spelers van Percossa: ga dus lekker meezingen met de liedjes en volop meebewegen met
bodypercussie. Zo gaan we samen van het concert een topbeleving maken!

Trailer (van de 10 afleveringen):
youtube - Operatie orkest - Expeditie Orkest

Waarom vinden wij dit passend:
De eigen muziekcultuur van het kind gaat een steeds grotere rol spelen. Tegelijkertijd wordt in deze
leeftijdsfase de wereld van het kind steeds groter. Dit brengt met zich mee dat ook zijn muzikale
wereld vergroot wordt, door hem, naast muziek uit de eigen cultuur, in contact te (blijven) brengen
met een breed aanbod aan stijlen, genres en culturen.

Waarom vinden wij dit passend:
Op deze leeftijd zingt en speelt het kind met toenemende vaardigheden, expressie en bewustzijn
van de eigen bijdrage aan het gezamenlijk resultaat. Of ‘iets klinkt zoals de muziek om hen heen’
wordt steeds belangrijker. En dat is ook belangrijk voor een orkest!
Praktisch:
• De voorstelling speelt donderdag 15 juni 2023 in het Chassé Theater (Breda)
• Voor alle scholen wordt het busvervoer geregeld
• Er is voorbereidend, digitaal, lesmateriaal beschikbaar

Praktisch:
• De voorstelling speelt vrijdag 2 December 2022 in het Chassé Theater (Breda)
• Voor alle scholen wordt het busvervoer geregeld
• De leerkracht ontvangt voorbereidend lesmateriaal

Belangrijke informatie
1. Geef vóór 3 juni de leerlingaantallen en voorkeuren van data door via het digitale
formulier. De link hiervoor zit in de onderwijsnieuwsbrief die wij deze middag aan
jullie versturen.
2. LET OP: Vul bij de leerlingaantallen in hoe groot de klas (volgens prognose) is
op het moment van de voorstelling. Dit is van belang i.v.m. het aantal plekken
in zaal tijdens de voorstelling én het aantal zitplaatsen in de bus die voor twee
voorstellingen zal worden ingezet.
3. Bespreek alvast in je team welke discipline je graag aan bod ziet komen in het
Cultuurmenu 2023 - 2024 en 2024 - 2025. Deze voorkeur kun je opgeven in het
inschrijfformulier voor het Cultuurmenu.

