
HEARTBEAT
HANDLEIDING

Een muziek- en dansvoorstelling voor groep 7 en 8 
van het primair onderwijs van philharmonie zuidnederland 

en Project Sally Maastricht



KunstSelect: werken aan competenties cultuureducatie 

Kunstbalie ontwikkelde met De Cultuur Loper handvatten ter ondersteuning 

van het cultuureducatieve programma op school. Een van deze handvatten 

wordt gevormd door de competenties voor cultuureducatie: reflecterend, 

onderzoekend en creërend vermogen. 

In de handleiding ziet u bij de opdrachten met een icoontje aangegeven aan 

welke competentie de leerlingen hier vooral werken. Deze competentie staat 

bovenaan de driehoek. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van De Cultuur Loper: 

www.decultuurloper.nl en www.culturelecompetenties.nl/kunstbalie.

Legenda

R:   reflecterend vermogen
C:   creërend vermogen
O:   onderzoekend vermogen

http://www.decultuurloper.nl
http://www.culturelecompetenties.nl/kunstbalie
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Opdracht 1
De voorstelling

Benodigdheden 

Klunky; logboekje

      10 min.

 

Vertel de leerlingen dat ze binnenkort gaan kijken en luisteren naar de voor-

stelling HeartBeat, uitgevoerd door dansgezelschap Project Sally, philharmonie 

zuidnederland en een Spoken Word Artist.

Vertel iets over de gezelschappen. Gebruik hiervoor de flyer van HeartBeat of 

raadpleeg voor philharmonie zuidnederland: www.philharmoniezuidnederland.nl 

en voor Project Sally: www.projectsally.nl.

Deel de logboekjes uit en laat de leerlingen de introductieopdracht maken.

Bekijk klassikaal het filmpje waarop te zien is hoe de makers, danser en musici 

zich voorbereiden op HeartBeat.

Trailer HeartBeat

Bespreek het filmpje met de leerlingen en stel daarbij vragen als:

 � Wat heb je gezien?

 � Waar ben je nieuwsgierig naar geworden?

 � Wat betekent ‘geen contact meer hebben met jezelf’?

 � Moeten muziek en dans altijd samengaan?

 � Wie werken er allemaal mee aan deze voorstelling?

 � Wat doen ze precies?

Laat de leerlingen de introductievraag en opdracht 1 in het logboekje maken.

LESMATERIAAL 
VOOR DE VOORSTELLING

http://klunky.nl/artikel/heartbeat
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Opdracht 2
Waar gaat jouw hart 
sneller van kloppen?

Benodigdheden

Klunky; logboekje

      10 min. (1 filmpje) – 40 min. (4 filmpjes)

 

Bekijk samen op Klunky een of meer filmpjes waarin een maker of hoofdrolspeler 

uit HeartBeat wordt geïnterviewd. Let op: het filmpje van de danser is Engelstalig.

Er wordt gevraagd naar waar hun hart sneller van ging kloppen toen ze nog op 

de basisschool zaten, en of wat ze nu doen daar iets mee te maken heeft.

1. Musicus/slagwerker Han Vogel

2. Spoken Word Artist: Ferewe van Vugt

3. Danser Patrizio Bucci 

4. Choreograaf Stefan Ernst 

Laat de leerlingen opdracht 2 in het logboekje maken.

Laat enkele leerlingen (die dat zelf graag willen) vertellen wat zij in hun logboekje 

hebben opgeschreven.

http://klunky.nl/artikel/heartbeat
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Opdracht 3
Voel de muziek

Benodigdheden

Klunky; logboekje

      20 min.

 

De voorstelling gaat over een jongen die op zoek is naar zijn ‘heartbeat’: zijn pas-

sie, zijn gevoelens. Allerlei emoties gaan door hem heen.

Begin deze opdracht met de eerste twee vragen van opdracht 3 uit het logboekje. 

Laat vervolgens de vijf muziekfragmenten uit HeartBeat horen. U bepaalt zelf de 

lengte van de fragmenten. De leerlingen beantwoorden de overige vragen in het 

logboekje.

Beluister op Klunky de muziekfragmenten:

 

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

http://klunky.nl/artikel/heartbeat
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Opdracht 3a
Maak een moodboard

Benodigdheden 

per groepje 1 vel A3-papier; potloden of stiften; oude tijdschriften

      20 min.

 

Maak groepjes van vijf leerlingen en geef elk groepje een vel papier, schrijf- en 

tekenmateriaal en oude tijdschriften.

De groepjes kiezen elk één emotie die ze midden op het blad schrijven.

De leerlingen maken een moodboard over deze emotie.

Bespreek het voorbeeld op de leerlingenpagina.

Beeld: Emiel Peperkamp
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Opdracht 3b
Dansen op muziek

Benodigdheden 

Klunky; ruim lokaal

      15 min.

 

Kies een van de muziekfragmenten van opdracht 3 uit.

Bespreek met de leerlingen welke emotie het beste past bij deze muziek.

De leerlingen benoemen minimaal twee bewegingen die bij deze emotie passen.

Laat de muziek nogmaals horen. De leerlingen voeren deze bewegingen improvis-

erend en intuïtief uit, passend bij de muziek.

Bijvoorbeeld bij de emotie ‘boos’: met de voeten stampen, vuisten ballen.

Laat de leerlingen variatie aanbrengen in hun bewegingen door terwijl ze bewe-

gen te wijzen op richting, hoogte, tempo en kracht van de bewegingen.

Opdracht 3c
Maak een dansfrase
Benodigdheden 

moodboard (zie opdracht 3a); ruim lokaal; logboekje

      20 min.

 

De leerlingen vormen weer dezelfde groepjes als bij opdracht 3a.

De groepjes kijken nog eens goed naar hun moodboard en bedenken vijf bewe-

gingen die bij de uitgewerkte emotie passen.

Ze plaatsen deze bewegingen achter elkaar, zodat er een dansfrase ontstaat.

Zet deze dansfrase

in de ruimte - vooruit, achteruit, diagonaal, laag bij de grond

in de tijd - snel, slow motion

in kracht - gespannen, met veel kracht

De groepjes presenteren deze dansfrases aan de hele klas. Laat de leerlingen de 

opdracht naar aanleiding van 3a, 3b, en 3c maken in het logboekje.
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Opdracht 4
Naar de voorstelling

Benodigdheden

Klunky

      15 min.

Bespreek, vlak voordat de leerlingen naar HeartBeat gaan, het programma in 

de foyer en in de zaal. Benadruk dat de leerlingen in de foyer goed bij u als leer-

kracht moeten blijven. Het wordt er namelijk nogal druk!

Bespreek de tekst van de Spoken Word Artist via de leerlingenpagina op Klunky.

Bekijk het filmpje Welkom in het theater via de leerlingenpagina op Klunky.

Filmpje Welkom in het theater

http://klunky.nl/artikel/heartbeat
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Opdracht 5
Reflectievragen

Benodigdheden 

Klunky; logboekje

      15 min.

Bespreek de voorstelling na aan de hand van onderstaande vragen:

Wat heb je van de korte muziek- en dansoptredens onthouden?

Wat gebeurde er in de voorstelling? Wat heb je gezien?

Wat merkte je op bij het horen van de muziek?

Wat kun je vertellen over de dans?

Paste dans en muziek bij elkaar?

Wat viel je op aan de dirigent?

Welke instrumenten heb je even solo horen spelen? (Cello, slagwerk, hobo)

Bij welke muziek ging jouw hart sneller kloppen?

Heeft De Jongen zijn heartbeat teruggevonden? Waaruit bleek dat?

Wat was voor De Jongen hierbij heel belangrijk?

Laat de leerlingen opdracht 5 in het logboekje maken.

LESMATERIAAL 
NA DE VOORSTELLING
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Opdracht 6
Dit is de Heartbeat!

Benodigdheden 

ruim lokaal; per groepje 1 vel A3-papier; pennen; logboekje

      30 min.

Voor opdracht 6 heeft Project Sally een viertal korte filmpjes gemaakt; Blok 1, 2, 3 

en 4. Blok 5 laat de opdracht in zijn geheel zien. U kunt de leerlingen laten mee-

doen met de filmpjes of via onderstaande tekst de opdracht zelf uitvoeren.

De filmpjes zijn te bekijken via de link op de leerlingenpagina van Klunky.

Blok 1:

Doe het ‘Heartbeat-ritme’ uit de voorstelling voor aan de leerlingen.

 

      � � �           �
    

Hart: met platte rechterhand op het hart slaan.

Klap: met bovenzijde rechterhand in de palm van de linkerhand slaan in omhoog-

gaande beweging.

Laat de leerlingen meedoen totdat ze dit ritme zelfstandig kunnen laten horen. 

Dat doen ze een paar keer achter elkaar.

Speel met het ritme.

Bijvoorbeeld: laat de leerlingen een tekst erbij bedenken.

Een suggestie: ‘Ik ben de Heartbeat’.

Blok 2:

De leerlingen bedenken ook zelf manieren om het ritme te spelen.

Bijvoorbeeld:

 � begin zacht en laat het ritme steeds harder klinken;

 � begin langzaam en laat het ritme steeds sneller worden.

De leerlingen voeren het ritme op een andere wijze uit, bijvoorbeeld stampend, 

klappend etc.

Ze gaan op zoek naar een andere klank voor ‘doffe slag op het hart’ en voor ‘hel-

dere klank met de handen’.
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Blok 3:

Laat de leerlingen in groepjes van vijf een collage van woorden maken rond het 

begrip ‘Heartbeat’. Waar denken ze aan bij dit begrip? Suggesties: tikken, op en 

neer, langzaam en snel, hard en zacht, herhaling, dreigend, levendig, dood, on-

rustig, kalm, ziekenhuis, beter worden, blij zijn.

Ze omcirkelen de woorden die beweging oproepen.

Laat hen vervolgens hierbij zelf een beweging zoeken en maken.

Ze onderstrepen de woorden die klank in zich hebben.

Laat hen vervolgens hierbij zelf bijpassende geluiden bedenken.

Ze voegen deze nieuwe bewegingen en geluiden toe aan het ‘Heartbeat-ritme’ en 

maken dus een aanvulling op het bestaande ritme. Ze houden een vaste volgorde 

van bewegingen en geluiden aan.

Blok 4:

Wanneer alle groepjes hun eigen heartbeat kennen en geoefend hebben, presen-

teren ze deze aan de hele klas.

Bespreek tot slot onderstaand citaat uit de voorstelling en laat de leerlingen aan 

de bijbehorende opdracht 6 in het logboekje werken.

Doe het, pak het, win het, leef

Wie nooit schiet zal nooit raken

Doe het, pak het, win het, leef

Wie nooit iets probeert zal nooit iets behalen
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 � De leerlingen gaan in de cd-kast van hun ouders of op hun eigen iPod op zoek 

naar muziek die past bij een bepaalde emotie of die hun herinnert aan een 

bepaalde gebeurtenis. Laat leerlingen die dat willen deze muziek en de ge-

beurtenis presenteren aan de klas.

 � Zijn er leerlingen die dansen? Die muziek maken? Wie wil dat eens in de klas 

laten zien of horen?

 � Nodig een ouder uit die danst of muziek maakt en laat hem of haar over die 

passie vertellen, en deze laten zien en horen.

 � Nodig een collega uit die danst of muziek maakt en laat hem of haar over die 

passie vertellen, en deze laten zien en horen.

 � Nodig een muziek- of dansdocent uit van een lokale vereniging of centrum 

voor de kunsten.

 � Bekijk de film De geboorte van een concert van philharmonie zuidnederland.

Ga voor meer educatiemogelijkheden vanuit Project Sally naar

www.ikwilmeersally.nl en www.themovingcinema.com.

Ga voor meer educatiemogelijkheden vanuit philharmonie zuidnederland naar

www.philharmoniezuidnederland.nl/speel-mee en http://www.philharmonie-

zuidnederland.nl/educatie/groep-5-8-en-voortgezet-onderwijs/.

EXTRA

https://www.youtube.com/watch?v=kh5HCCaUAoQ
http://www.ikwilmeersally.nl
http://www.themovingcinema.com
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/speel-mee
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/groep-5-8-en-voortgezet-onderwijs/
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/groep-5-8-en-voortgezet-onderwijs/
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