
 

 

 

 
 

 

    De Liefhebber 
           Lesbrief bij de muzikale voorstelling De Liefhebber   

           van philharmonie zuidnederland voor groep 5 – 6. 

  



 

Inhoud   

          
Informatie voor de leerkracht 

o Vooraf 

o Voorbereiding voor de leerkracht   

 

Lesmateriaal  

o Les 1. We gaan beginnen!  

o Les 2. Zie je wat ik bedoel?  

o Les 3. Wat zeg je?  

o Dag van het concert 

o Les 4. Wij zijn ‘Happy!’ 

 

 

Dit lesmateriaal is vervaardigd door Eveline Sand. 

 

Dit digitale lesmateriaal is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vooraf 
Deze lesbrief is een handleiding voor u als leerkracht bij de voorstelling De Liefhebber. In 

deze voorstelling wordt aan het symfonieorkest nóg een muziekliefhebber toegevoegd: de 

buurman. Hij houdt vreselijk veel van de muziekinstrumenten en heeft alleen hier oog en 

oor voor. En niet voor de buurvrouw, die nu juist een oogje op hém heeft. Ook de 

buurvrouw zit vol muziek. Met haar energieke karakter en haar mooie instrumenten 

probeert ze de buurman te verleiden. Maar of dat ook lukt..?  

De voorstelling behandelt een keur aan emoties en doet aanvankelijk denken aan een 

stomme film. Muziek, tekst en beeld (mime) worden gecombineerd.  

 

Het hele project bestaat uit:  

- voorbereidende lesactiviteiten op het digibord en werkbladen 

- instudeertool van het lied ‘Happy’  

- de voorstelling De Liefhebber  

- een reflectie-les.  

 

De lesbrief bestaat uit vier lessen. Bij iedere les is in een kort overzicht opgenomen van de 

lesdoelen, de lesinhoud, een tijdsindicatie van de les en voorbereidingen. Zo kunt u een 

goede inschatting maken wanneer en op welke manier de lesactiviteiten het beste 

aansluiten op uw lesprogramma. Doel van de voorbereidende lesactiviteiten is om een 

brede verdieping aan te reiken aan de kinderen op muzikaal en sociaal-emotioneel gebied.  

 

De leerlingen leren over de samenstelling van het symfonieorkest. Daarnaast horen en zien 

ze verschillende instrumenten die ook in de voorstelling aan bod komen. Een 

orkestmusicus leidt de leerlingen via een aantal video’s samen met de buurman en 

buurvrouw uit de voorstelling door de opdrachten heen.  

 

Ook gaan de leerlingen aan de slag met het begrip communicatie. Hoe zorg je dat een 

ander je begrijpt, zelfs als je geen woorden mag gebruiken? Hoe communiceert muziek 

met ons? Naast muziek wordt er bij deze opdrachten gewerkt met andere (kunst)disciplines 

als drama en beeldende vorming (tekenen).  

 

Kortom: een project waarbij de leerlingen via diverse invalshoeken met de muziek van het 

symfonieorkest aan de slag gaan.  

 

Veel plezier!  

  



 

Voorbereiding voor de leerkracht  
Communicatie is onze huidige maatschappij een belangrijk begrip. We communiceren op 

allerlei manieren met elkaar: door met elkaar te praten, via gebarentaal, via social media, 

door middel van geluiden en.. door middel van muziek. Ook als leerkracht zult u veel bezig 

zijn met communicatie.  

 

De voorstelling De Liefhebber gaat over een buurman en een buurvrouw. Allebei begrijpen 

ze al heel wat van muziek, maar een stuk minder van elkaar. Daarom is behalve de mooie 

instrumenten waar beiden zo van houden communicatie een terugkomend thema in de 

voorstelling en in het lesmateriaal. Deze lesactiviteiten geven u en de leerlingen dan ook 

handreikingen om het gesprek aan te gaan over (goede) communicatie.  

 

Om een indruk te krijgen van de voorstelling kunt u zelf de trailer van De Liefhebber 

bekijken: klik hier  

 

De uitvoerenden zijn:   

orkest philharmonie zuidnederland, dirigent Jan Cober, regie Rob Vriens, tekst Fenneke 

Wekker, acteurs Jeroen van Venrooij en Marlyn Coetsier, poppen Marlyn Coetsier, 

kostuums Marlies Schot 

De Liefhebber is ontwikkeld als Pieter Roelf Jeugdconcert op initiatief van het Noord 

Nederlands Orkest, in samenwerking met PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland 

 

Opzet lesmateriaal  

 

 

Website  

Speciaal voor dit project heeft philharmonie zuidnederland een interactieve website 

ontwikkeld die u op het bord laat zien wanneer u de opdrachten uitvoert. U loopt samen 

met de leerlingen door de website heen. In deze handleiding worden de opdrachten van de 

website extra toegelicht. Wanneer u naar de website gaat, komt u terecht in de tuin van de 

buurman en de buurvrouw. Iedere les is te vinden op zijn eigen plekje in de tuin en opent 

zich wanneer hierop geklikt wordt. Voor de website klik hier . Het lied ‘Happy’ dat 

gedurende de lessen in delen wordt ingestudeerd, is te vinden bij het vogeltje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgyNp5rqbOs
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/deliefhebber


 

Werkbladen  

Naast het digitale lesmateriaal zijn er twee werkbladen ontworpen, die afzonderlijk van 

elkaar geprint dienen te worden. De werkbladen kunnen via de website gedownload 

worden. Klik hier. 

 

 

 

Benodigdheden  

U heeft voor de lessen doorgaans het digibord en aangesloten geluidsboxen nodig. 

Daarnaast is in les 2 en 3 schrijfmateriaal (kleurpotloden) nodig. In les 3 wordt er gebruik 

gemaakt van het schoolinstrumentarium óf alternatief materiaal.  

 

De minimale systeemeisen voor de website zijn: 

 

   Windows 

-  Internet Explorer 10+ 

-  FireFox 28+ 

-  Chrome 32+ 

    OSX 

-   Safari 9+ 

-   FireFox 28+ 

-   Chrome 32+ 

    Tablets 

-   iOS 8+ (iPad 2+) 

-   Android 4.4+ 

 

 

Voor een optimaal resultaat is het goed de meest recente browserversie te installeren.  

 

Meer zien van het symfonieorkest en philharmonie zuidnederland?  

Bekijk de volgende filmpjes:  

• philharmonie zuidnederland  - De Geboorte van een Concert: 

www.youtube.com/watch?v=H_YU1b99Zcs  

•  het symfonieorkest - Een korte impressie van een orkest  

https://youtu.be/tUhCMCV-eMg  

 

Beschrijving van het project vanuit De Cultuur Lopen en De Culturele 

Ladekast 

De beschrijvingen zijn te downloaden via de website. Klik hier. 

  

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/deliefhebber
http://www.youtube.com/watch?v=H_YU1b99Zcs
https://youtu.be/tUhCMCV-eMg
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/deliefhebber


 

De lessen 

 

Les 1. We gaan beginnen!   
 

 

 

Les 1a Welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertel de leerlingen dat ze binnenkort kennis maken met twee bijzondere, muzikale 

figuren: de buurman en de buurvrouw. Beiden houden heel erg van muziek; het zijn 

‘muziekliefhebbers’. Tijdens de muzikale voorstelling De Liefhebber zijn er nog andere 

hoofdrolspelers te bewonderen: een heleboel muzikanten met hun instrumenten. De 

voorstelling die de leerlingen gaan zien is namelijk een concert van het symfonieorkest.   

 

Klik tabblad 1b op de website aan.  

 

1b. Het Orkest  

Het orkest bestaat (grofweg) uit diverse groepen instrumenten: het slagwerk, de strijkers, 

de houtblazers en de koperblazers.  

 

Klik vooraan op het dirigeerstokje. Nu horen de leerlingen alle instrumentgroepen tegelijk 

spelen.  

 

Zet – in overleg met de leerlingen – steeds een instrumentgroep uit en aan. Bespreek de 

verschillen in klank.  

 

 Vragen voor de leerlingen (antwoorden in de video) 

• Waarom heten de houtblazers ‘houtblazers’ denk je?  

• En de koperblazers ‘koperblazers’?  

• Het slagwerk ‘slagwerk’?  

• De strijkers ‘strijkers’? 

 

Inhoud:   kennismaking met de verschillende instrumentgroepen binnen het symfonieorkest 

Doel:   de leerlingen onderscheiden de verschillende instrumentgroepen binnen een orkest 

   en noemen deze correct bij naam op basis van klankkleur en uiterlijke 

   kenmerken. 

Voorbereiden:   open de website op het digibord, klik les 1a aan 

Lestijd:  10 min 



 

Klik de video Lode, de gids aan.  

 

 Lode de gids  

In deze video stelt trombonist Lode zichzelf voor. Ook legt hij uit hoe een orkest is 

opgebouwd en geeft hij antwoorden op bovenstaande vragen. Lode zal in de andere video’s 

terugkeren en als gids fungeren. Lode speelt een mooie solo in het programma van Ravel 

(Boléro). Leg uit dat hij die goed moet studeren net als de leerlingen Happy moeten 

studeren. 

 

1c. De Instrumenten 

 

 

 

 

 

 

 

In deze opdracht worden de instrumenten aan de leerlingen voorgesteld. In de 

instrumentenquiz zijn korte fragmenten van ieder instrument opgenomen. De leerlingen 

noteren op een papiertje welk geluid er bij ieder instrument hoort door te kiezen voor A of 

B.  

Pak pen en papier. 

De volgende instrumenten komen in de instrumentenquiz aan bod:  

- klarinet   - dwarsfluit   - hoorn 

- fagot  - hobo  - trombone 

- viool  - trompet  - kleine trom  

 Vragen voor de leerlingen 

• Zijn er instrumenten die de leerlingen al kennen?  

• Bespeelt er iemand uit de klas één van bovenstaande instrumenten?  

 

Start de instrumentenquiz door bij ieder instrument zowel fragment A als fragment B te 

laten horen aan de leerlingen. Welk fragment hoort bij de afbeelding van het instrument? 

De leerlingen noteren de antwoorden. 

Bespreek de antwoorden direct na of doe dit nadat alle instrumenten aan bod zijn geweest.  

 

Correcte antwoorden: 

 

Klarinet A (B=hobo) Hobo A (B=trompet) Trombone A (B=Contrabas) 

Viool B (A=contrabas) Fagot B (A=Harp) Kleine trom B (=Pauken) 

Hoorn B (A=tuba) Trompet B A=trombone) Dwarsfluit A (B=hoorn)  

 

 

Inhoud:   bekijken en luisteren van negen verschillende instrumenten uit het orkest 

Doel:   de leerlingen kunnen negen instrumenten correct bij naam noemen en aan de 

   afbeelding het juiste fragment koppelen. 

Voorbereiden:   leerlingen pakken pen en papier. Klik tabblad 1c van de website aan.  

Lestijd:   15 min 



 

Klik de video Lode legt uit aan.  

 Lode legt uit 

De video start met Lode, die aan de leerlingen vraagt of ze alle goede antwoorden ontdekt 

hebben. Vervolgens komen alle instrumenten in beeld terwijl ze bespeeld worden in het 

symfonieorkest.  

 

Instuderen Happy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren  

Klik in de instudeertool het tabblad Helemaal aan. Beluister met de leerlingen het hele lied 

‘Happy’ (met zang) en stel vooraf de volgende luistervraag:  

• Welke zin komt het vaakst voor in het lied? Antwoord: Ik ben happy.  

Bespreek de luistervraag naderhand. Komt het lied de leerlingen bekend voor? Waar 

kennen ze het van?  

Vertel dat de leerlingen vandaag het refrein – het stuk wat het vaakst terugkomt en waarbij 

tekst en melodie steeds hetzelfde zijn – aanleren.  

Klik in het keuzemenu het tabblad Refrein aan en speel de versie met zang af. De 

leerlingen luisteren gericht naar de melodie en de tekst.  

 

Meezingen: Speel ditzelfde fragment nogmaals af. De leerlingen mogen nu meezingen 

met de rode tekst. Herhaal dit wanneer nodig.  

 

Zelf zingen: Speel nu het karaokefragment – de versie zonder zang – af. De leerlingen 

zingen zelfstandig de rode tekst.  

 

Groene tekst: Herhaal stap 1e en 1f, maar focus nu op de groene tekst. Laat de 

leerlingen deze eerst meezingen en vervolgens zelfstandig zingen.  

 

Twee groepen: Verdeel de klas nu in twee groepen (jongens tegen de meisjes). De 

meisjes zingen steeds de rode tekst, terwijl de jongens de groene tekst zingen. Wissel dit 

ook een keer om. Wanneer dit goed gaat, is het refrein ingestudeerd!    

Inhoud:   kennismaking met het lied ‘Happy’ 

Doel:   de leerlingen zingen het refrein van het lied ‘Happy’ ritmisch, melodisch en 

   tekstueel correct 

Voorbereiden:   open de instudeertool van het lied  ‘Happy’ 

Lestijd:   15 min 



 

Les 2. Zie je wat ik bedoel?    
Les 2a. Zie je wat ik bedoel? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bekijk samen de tekstwolkjes van de buurman en de buurvrouw en lees deze voor. Praten 

zonder woorden kan door je gezicht en je lichaam extra duidelijk te gebruiken. Bespreek 

met de leerlingen situaties wanneer je extra (of alleen) gebruik maakt van je lichaam en je 

gezicht om een ander iets duidelijk te maken.  

Klik tabblad 2b op de website aan.   

 

2b. Wat zie je?  

Verdeel de leerlingen in twee groepen. Deze twee groepen spelen zo tegen elkaar. Op het 

bord is een tuin met woorden te zien. Steeds beeldt één leerling van de groep met behulp 

van gebaren en mimiek – dus zonder woorden! – een woord van het woordweb uit.  

De leerlingen van de andere groep proberen het woord te raden. Is het woord goed? Dat 

levert een punt op voor die groep. Ga door totdat alle woorden geraden zijn.  

• Tip - Geef eventueel ook eigen woorden, denk bijv. aan actuele themawoorden of woorden 

uit de taallessen of wereldoriëntatie. Of maak alleen maar gebruik van eigen woorden!  

• Tip voor groep 6 - Bespreek het verschil tussen het uitbeelden van zelfstandige 

naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden (wat ging makkelijker?)   

Bespreek de opdracht met de leerlingen na.  

 

 Vragen voor de leerlingen 

• Wat moet je doen om een woord zonder tekst en geluid zo duidelijk mogelijk uit te 

beelden?  

• Wat werkt wel en wat werkt niet?  

• Welke woorden waren het gemakkelijkst te raden?  

• En welke het moeilijkst? 

 

 

  

Inhoud:   uitbeelden van begrippen met behulp van mime (zonder woorden!)  

Doel  de leerlingen ervaren hoe je kunt communiceren zonder geluid door woorden uit te 

   beelden zonder hierbij te praten.   

Voorbereiden:   open de website op het digibord, klik les 2a aan  

Lestijd:  10 min 



 

2c. Wat hoor je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreek de vraag van de buurvrouw met de leerlingen (´Muziek maakt mij soms vrolijk en 

soms ook verdrietig. Heb jij dat ook?’). 

 

Muziek communiceert op haar eigen manier met ons. Dat merk je wanneer je bijv. een film 

kijkt. De muziek die onder een film is gemonteerd versterkt het effect van de beelden.  

In deze opdracht zijn de rollen omgedraaid en maken de leerlingen passende beelden bij de 

muziek.  

Deel de vooraf uitgeprinte werkbladen uit en bespreek deze kort met de leerlingen.  

Met 2 werkbladen hebben de leerlingen vier kale tuintjes voor 

zich. De leerlingen vullen al luisterend de tuintjes met kleuren 

en vormen die passen bij de vier muziekfragmenten.  

Hoe iedere tuin eruit ziet en welke kleuren er gebruikt worden, 

is afhankelijk van de muziek. Bij vrolijke muziek past 

bijvoorbeeld een zomerse tuin vol bloemen en een zon hoog 

aan de hemel. Bij donkere muziek hoort wellicht een kale tuin, 

waarbij de bladeren van de bomen zijn gevallen en het regent. 

Bij griezelige muziek is het misschien wel heel erg donker in de 

tuin. Of gebruik verschillende vormen, rond, hoekig, stippen, 

strepen. In de hoek van iedere tuin zetten de leerlingen een 

cijfer: 1 tot en met 41.   

 

Klik in de website op fragment 1. De muziek speelt en  de leerlingen mogen direct tekenen.  

Laat het fragment daarna nog één keer horen. Laat daarna de andere fragmenten horen. 

Laat een fragment eventueel een paar keer horen of kort het in. 

Bespreek na de vier fragmenten wat de leerlingen getekend hebben. Vraag door naar de 

link met de muziek:  waarom paste de muziek zo goed bij een kleurrijke of een donkere 

tuin? Was de muziek snel of langzaam? Hoog of laag? Etc. 

Waren alle fragmenten met orkest?  

 

Extra: in plaats van het direct na bespreken van de tekeningen, kunnen de leerlingen hun 

bladen ook uitwisselen met een klasgenoot. Speel de fragmenten nog een keer af en laat de 

                                                           
1 * = wanneer de opdracht ‘extra’ wordt uitgevoerd, moeten de leerlingen deze rondjes leeg laten.  
 

Inhoud:   muziek vertalen in persoonlijke beelden 

Doel  de leerlingen koppelen beelden aan diverse muziekfragmenten en kunnen hierbij 

   duidelijk verwoorden waarom zij een bepaalde emotie/beeld bij een 

   muziekfragment vinden passen.  

Voorbereiden:   print voor iedere leerling 2 werkbladen 1. Leg kleurpotloden of wascokrijtjes klaar.  

   Klik tabblad 2c van de website aan. 

Lestijd:  10 min 



 

andere leerling achterhalen welke tekening bij welk fragment hoort. Hij/zij zet cijfers bij 

iedere tekening. Daarna wordt de opdracht kort besproken. Zijn er overeenkomsten in de 

tekeningen? Wat zijn bijzondere uitzonderingen?    

 

Instuderen Happy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herhalen  

Klik in de instudeertool het tabblad Helemaal aan. Speel het gehele lied met zang af en laat 

de leerlingen – verdeeld in twee groepen – alle refreinen meezingen.  

 

Luisteren 

Klik in het keuzemenu het tabblad Couplet 1 aan en speel de versie met zang af. De 

leerlingen mogen dit stuk niet meezingen, maar luisteren gericht naar de melodie en de 

tekst.  

 

Meezingen 

Speel ditzelfde fragment nogmaals af. De leerlingen mogen nu meezingen. Herhaal dit één 

of twee keer.  

 

Zelf zingen 

Speel nu het karaokefragment – de versie zonder zang – af. De leerlingen zingen 

zelfstandig heel couplet 1.  

 

Couplet 2  

Klik in het keuze menu nu Couplet 2 aan en herhaal bovenstaande stappen.   

 

Invullen  

Klik in de instudeertool het tabblad Helemaal aan. Speel het gehele lied met zang af en laat 

de leerlingen – verdeeld in twee groepen – alle coupletten én refreinen meezingen. 

 

Inhoud:   instuderen van het lied ‘Happy’ 

Doel:   de leerlingen zingen de coupletten van het lied ‘Happy’ ritmisch, melodisch en 

   tekstueel correct 

Voorbereiden:  open de instudeertool van het lied  ‘Happy’ 

Lestijd:   15 min 



 

Les 3. Wat zeg je?    
 

Les 3a. Wat zeg je  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bespreek de tekstwolkjes van de buurman en de buurvrouw met de leerlingen. Alle 

instrumenten van de buurvrouw ‘praten’ op hun eigen manier. Dat klinkt telkens anders. 

Dat is net als bij mensen: wij praten ook steeds op een andere manier.  

 Vragen voor de leerlingen 

• Hoe klink jij als je boos bent? 

• En als je verlegen bent? Of als je iets stiekems aan het doen bent?  

 

Klik tabblad 3b aan.  

 

3b. Muzikaal gesprek 

Klik video Een muzikaal gesprek aan.  

  Luisteren naar een muzikaal gesprek 

Lode denken na over een muzikaal gesprek en voeren dat uit. 

Bespreek de video met  de leerlingen. Waar zou het gesprek over gegaan zijn?  

 

Bekijk daarna video Wat zei je nou?.  

  Wat zei je nou?  

De twee musici blikken terug op hun gesprek, nu met gesproken woorden (‘Wat zei je nou 

eigenlijk?’).  

 Muzikaal gesprek in het orkest  

Luister met dit fragment hoe een muzikaal gesprek in het orkest gaat. Weet je welke 

instrumenten een vraag en antwoordspel spelen? 

Antwoord: de klarinet met de cellogroep. 

Spelen ze even snel? 

Inhoud:   beluisteren en bekijken van een muzikaal gesprek 

Doel  de leerlingen ervaren dat instrumenten – elk met hun eigen klankkleur – een 

   gesprek kunnen voeren. 

Voorbereiden:   open de website op het digibord, klik les 3a aan  

Lestijd:  10 min 



 

 

 

3c. Hoe maak ik een gesprek? 

 

3c Hoe maak ik een gesprek? 

 

 

 

 

 

 

 

Leg uit dat de leerlingen nu zelf een muzikaal gesprek gaan ontwerpen. Aan de hand van het 

stappenplan werken ze in tweetallen dit gesprek eerst in woorden op werkblad 2 uit.   

Doorloop eerst klassikaal het stappenplan dat is weergegeven op het bord.  

 

Verdeel de leerlingen dan in tweetallen en deel de werkbladen uit. De leerlingen kunnen 

zelfstandig aan de slag, maar loop rond om hen te begeleiden. Spreek ook duidelijk met hen af 

wanneer ze de instrumenten mogen uitzoeken. Wellicht nadat jij als leerkracht het gesprek 

hebt gezien en gelezen?  

• Tip - Geen instrumenten? Kies dan voor bodysounds en/of materialen uit het 

klaslokaal!  

Bekijk video 5 Frank en het slagwerk om meer te weten te komen over juist (alternatief) 

instrumentgebruik en de namen van de veelvoorkomende schoolinstrumenten.  

Inhoud:   beluisteren en bekijken van een muzikaal gesprek 

Doel  de leerlingen ontwerpen in tweetallen een muzikaal gesprek, noteren dit in 

   woorden en voeren het vervolgens met behulp van instrumenten uit. 

Voorbereiden:   print voor ieder tweetal werkblad 2, leg potloden of pennen klaar. Zorg dat er 

   voldoende instrumenten (of alternatieve materialen) klaar liggen om het gesprek 

   met uit te voeren. Klik tabblad 3c aan om de les in de digitale omgeving te openen 

Lestijd:  20 min 

• Stap 1. Bedenk samen wie het gesprek gaan voeren. Bijv. een deftige dame en een klein 

kind. Of een oude opa en een stiekeme dief.  

• Stap 2. Bedenk dan waarover het gesprek zal gaan. Bijv. de dief heeft iets gestolen van de 

opa en de opa probeert het gestolen goed terug te krijgen. Of: het kind vraagt zeurend 

om een snoepje van de deftige dame, maar deze wil dat niet geven.  

• Stap 3. Schrijf het gesprek op. Let op: ieder personage moet minimaal drie keer aan het 

woord komen.  

• Stap 4. Spreek het gesprek met elkaar door. Luister goed wanneer jullie harder, zachter, 

hoger, lager, sneller of langzamer praten. Schrijf dit achter de zinnen. Dit heb je zo nog 

nodig!  

• Stap 5. Kies voor ieder personage 1 passend instrument en voer het gesprek nog een keer 

uit, maar nu zonder woorden, op je instrument. De rest van de klas luistert naar jullie 

gesprek en probeert te raden waar het gesprek over ging.  

• Stap 6. Waar gingen de andere gesprekken over? 



 

 

 

 

 Werken met instrumenten in de klas 

In deze korte instructievideo zie je hoe je andere materialen kunt gebruiken om muziek 

mee te maken. Daarnaast komen de meest voorkomende schoolinstrumenten voorbij: deze 

worden duidelijk in beeld gebracht en bespeeld.  

 

Sluit af door alle muzikale gesprekken te laten horen en deze allen kort na te bespreken.  

 Vragen voor de leerlingen na een presenterend tweetal:  

• Welke instrumenten hebben de twee bespeeld?  

• Waar is het gesprek over gegaan denk je?  

• Wat viel er positief op?  

• Is er nog een tip?  

 

Instuderen Happy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herhalen  

Klik in de instudeertool op tabblad Helemaal. Speel het gehele lied met zang af en laat de 

leerlingen – verdeeld in twee groepen – alle coupletten én refreinen meezingen.  

Luisteren 

Klik in het keuzemenu de knop ‘Happy – brug’ aan en speel de versie met zang af. De 

leerlingen mogen dit stuk niet meezingen, maar luisteren gericht naar de melodie en de 

tekst. Let op! De brug wordt afwisselend door de jongens (groene tekst) en de meisjes 

(rode tekst) gezongen.  

Meezingen 

Speel ditzelfde fragment nogmaals af. De leerlingen mogen nu – jongens en meisjes in 

twee groepen – meezingen. Herhaal dit één of twee keer.  

Inhoud:   instuderen van het lied ‘Happy’ 

Doel:   de leerlingen zingen het gehele lied ‘Happy’ ritmisch, melodisch en 

   tekstueel correct 

Voorbereiden:   open de instudeertool van het lied  ‘Happy’ 

Lestijd:   15 min 



 

Zelf zingen 

Speel nu het karaokefragment – de versie zonder zang – af. De leerlingen zingen 

zelfstandig de hele brug.  

Hele lied  

Klik in de instudeertool op tabblad Helemaal. Speel het gehele lied met zang af en laat de 

leerlingen – verdeeld in twee groepen – het hele lied meezingen. 

 

• Tip: neem het lied eens op en laat het vervolgens aan de klas horen. Bespreek het 

eindresultaat: wat klinkt er al goed en wat kan er nog beter?  

• Tip: zet een jury voor de klas. Stel hiervoor twee of drie leerlingen aan die luisteren naar 

de rest van de klas en hen naderhand gerichte feedback geven. Spreek vóóraf af waar de 

jury op zal gaan letten (tekst, gelijke inzetten, volume etc.) .  

Zing het lied daarna met de karaokeversie. De leerlingen zingen dan helemaal zelfstandig!  

 

  



 

De dag van het concert 

 
 

 

 

 

Voorbereiding op een concert 

 

 

Een concertbezoek is voor veel leerlingen een bijzondere ervaring. Wie weet is dit wel de 

eerste keer dat ze naar het theater of concertzaal gaan! Hoe gedraag je je dan tijdens zo’n 

voorstelling? Deze ‘gedragscodes’ worden in deze les op een positieve manier uitgelegd.  

 

Bespreek met de leerlingen hoe een muzikant zich voorbereidt op een concert. Om de 

muziek op zo’n mooist te laten horen, moeten de musici zich heel goed concentreren. 

 

Klik video  Tot ziens bij het concert aan.  

 Hoe bereidt de musicus zich voor? 

In deze korte video zien en horen de leerlingen hoe Lode zich voorbereidt op het concert.  

Bespreek de video met de leerlingen. Hoe kunnen de kinderen Lode en de andere musici 

uit het orkest nu het beste helpen om het concert zo goed mogelijk te laten verlopen? 

Stimuleer met behulp van onderstaande vragen:  

• Hoe gedraag je je in de klas als er iemand iets presenteert of vertelt? 

• Kun jij stil luisteren: hoe doe je dat?  

• Wat doe je als je moet plassen/wiebelig wordt?  

• Hoe zou het voor de musici zijn als je heen en weer gaat lopen of met elkaar gaat praten? 

• Zouden de musici het spannend vinden om voor hen te spelen?   

• Wat kun je doen om het voor hen minder eng te maken?  

Help de kinderen door tijdens de voorstelling zelf vol aandacht te luisteren en je mee te 

laten nemen in het verhaal, niet te praten maar zonder woorden iets uit te wisselen. Geniet 

er samen met hen van! 

 

Leg de leerlingen uit dat er in een groot deel van de voorstelling niet wordt gesproken, 

maar dat de ‘tekst’ boven het orkest op een groot scherm wordt geprojecteerd. Dat 

kunnen zij af en toe meelezen. 

  

Inhoud:   voorbereiding op het concertbezoek 

Doel  de leerlingen benoemen hoe zij kunnen helpen om het concert(bezoek) zo goed 

   mogelijk te laten verlopen 

Voorbereiden:   klik in het openingsscherm ‘De dag van het concert’ aan  

Lestijd:  10 min 



 

Les 4. Wij zijn ‘Happy!’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Weten jullie nog?  

De voorstelling is voorbij; tijd voor een terugblik! De voorstelling heeft – op welke manier 

dan ook – bij alle leerlingen een indruk achter gelaten. Wat is ze bijgebleven? Hoe hebben 

ze De Liefhebber ervaren?  

 

Klik video Hoe vonden jullie het?  aan als startpunt voor een reflectie.  

 

  Hoe vond je het?  

Lode neemt in deze video afscheid van de leerlingen. Ook vertelt hij kort hoe hij het spelen 

van de voorstelling ervaren heeft. Deze vraag legt hij vervolgens bij de kinderen: wat 

vonden jullie ervan?  

Hoe liep het af met de buurman en buurvrouw?  

Haak in op Lodes vragen en ga het gesprek aan met de leerlingen.  

Vraag hen allemaal één ding binnen de voorstelling (het verhaal, de muziek, het orkest 

etc.) te noemen wat ze erg bijzonder vonden en één ding rondom de voorstelling (de reis 

naar het theater, de stoelen, het gebouw etc.).  

Zijn er overeenkomsten tussen leerlingen?  

  

Inhoud:   reflectie op de voorstelling  

Doel  de leerlingen geven in hun eigen woorden aan hoe zij de voorstelling De Liefhebber 

   hebben ervaren 

Voorbereiden:   open de website op het digibord, klik les 4 aan 

Lestijd:  10 min 



 

 

OPTIONEEL Praktijkopdracht 

 

Wil je op een actieve manier aan de slag met de voorstelling? Dat kan met deze 

praktijkopdracht.  

Koppel de tweetallen van les 3 aan een ander tweetal. Zo ontstaan er groepen van 4 

leerlingen, bestaande uit twee tweetallen. Beide tweetallen pakken hun gesprek uit les 3 

erbij. Deze gesprekken worden samen besproken.  

Vervolgens wordt er door ieder groepje één gesprek uitgekozen dat gebruikt wordt in deze 

opdracht.  

 

Klik les 4b aan. Op het bord staan vier luisterfragmenten uit de voorstelling.  Deze 

worden eerst klassikaal kort beluisterd en besproken. Het zijn bekende fragmenten voor de 

leerlingen, die al eerder in het lesmateriaal (les 2) zijn gebruikt.  

Ieder groepje kiest twee fragmenten uit waarop de tekst van gesprek voorgelezen zal 

worden. Zo ontstaan er straks twee verschillende gesprekken. De sfeer die de muziek 

wegzet, is bepalend voor de wijze waarop het gesprek gevoerd wordt.  

Vervolgens worden de rollen verdeeld. Let op! Alle vier de leerlingen mimen sowieso één 

keer. De rollen worden dus omgedraaid bij het tweede gesprek.  

Bijvoorbeeld:  

Gesprek 1     Gesprek 2 

- Leerling A speelt de buurman   - Leerling C speelt de buurman  

- Leerling B speelt de buurvrouw  - Leerling D speelt de buurvrouw 

- Leerling C leest voor    - Leerling A leest voor 

- Leerling D zet de muziek aan en uit  - Leerling B zet de muziek aan en uit 

Alle leerlingen oefenen de twee varianten van hun gesprek terwijl de vier fragmenten 

achter elkaar aangezet worden.  

Belangrijk is dat de mime en de voorgelezen tekst tegelijk vallen én dezelfde toon 

bevatten.  

Na het oefenen worden de gesprekken gepresenteerd voor de klas en nabesproken.  

 Vragen voor de leerlingen 

• Wat heb je gezien?  

• Met welke emotie spraken de buurman en buurvrouw met elkaar?  

• Wat viel je op aan de muziek? Ondersteunde die het gesprek?  

• Hoe werd de tekst voorgelezen?  

 


