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Vooraf 

Deze lesbrief is een handleiding voor u als leerkracht bij de voorstelling 

Orpheus! De voorstelling gaat over het liefdesverhaal van Orpheus en Eurydike 

uit de Griekse mythologie. Eén acteur en vier musici van philharmonie 

zuidnederland nemen de leerlingen naar een herinnering aan een verhaal van 

3000 jaar geleden. 

 

Het hele project bestaat uit: 

- voorbereidende lesactiviteiten op het digibord 

- werkbladen voor de leerlingen 

- de voorstelling Orpheus! 

- een reflectie-les 

 

De lesbrief is onderverdeeld in hoofdstukken met lesactiviteiten. Ieder hoofdstuk 

begint met een kort overzicht met het doel en/of de inhoud van de lesactiviteit, 

wat er nodig is aan voorbereiding en met een opgave hoe lang de activiteit duurt. 

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, sociaal-emotioneel en geschiedkundig 

gebied zonder dat het teveel aan voorbereidingstijd van u vraagt. 

 

De leerlingen leren over de samenstelling van het symfonieorkest, de 

instrumentengroepen, de naam en werking van zes instrumenten die in de 

voorstelling te zien en te horen zijn (hobo, hoorn, dwarsfluit, altfluit, klarinet en 

basklarinet). Tijdens de lesactiviteiten en de voorstelling ervaren kinderen 

emoties als blijdschap, verdriet en troost. In het voorbereidingstraject uiten ze 

deze emoties in diverse werk- en kunstzinnige vormen en delen die met elkaar. 

Ze gaan op zoek naar hun eigen oorsprong en verbinden deze op eigen wijze met 

de geschiedenis in het algemeen. 

 

Kortom: een project waarin iedereen de kans krijgt om zichzelf en elkaar vanuit 

veel verschillende invalshoeken te zien. 

 



Voorbereiding voor de leerkracht 

Als leerkracht wordt er veel van je gevraagd. Je leert kinderen rekenen, 

schrijven, lezen, maar je leert kinderen ook om te gaan met elkaar, met alles wat 

er in de wereld gebeurt, met emoties, met tegenslagen in het klein en in het 

groot. De voorstelling Orpheus! draagt hier op een bijzondere manier aan bij. 

 

De voorstelling die jullie binnenkort te zien krijgen, gaat over Orpheus en 

Eurydike, twee mensen van lang geleden die veel van elkaar hielden, maar 

elkaar ook kwijtraakten. ‘Herinneren’ is een terugkomend thema in de 

voorstelling en het lesmateriaal. Verder geven de voorstelling en de 

bijbehorende lesactiviteiten handreikingen aan de leerlingen en aan u als 

leerkracht om emoties als blijdschap, verdriet en troost te ervaren, te uiten en te 

delen met elkaar.  

 

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

Orpheus! bekijken. Klik hier. 

 

De uitvoerenden zijn Michiel Bijmans – acteur, Angela Stone – fluit, Sander 

Teepen – hobo, Karel Plessers – klarinet, Cleo Simons – hoorn. Regie: Joost 

Dekker, rekwisieten en kostuums – Steffie van Lamoen. 

 

  

https://youtu.be/yb40VB1MUR0


Opzet lesmateriaal 

website  

Speciaal voor dit project hebben we een 

website ontwikkeld. Deze kunt u op het 

digibord aan de leerlingen laten zien. U 

loopt samen met de leerlingen door deze 

website heen. In deze handleiding staan 

de opdrachten van de website extra 

toegelicht. Klik hier voor de website. 

de boom  
Algemeen beeld van het lesmateriaal is de boom. De boom met wortels, stam en 

kruin. Naar deze driedeling zijn de lessen ingedeeld. De leerlingen gaan opzoek 

naar hun wortels, voorouders, de namen van de voorouders en de namen van de 

heel verre voorouders: Orpheus en Eurydike. De stam is hun basis van kennis: 

de leerlingen leren over de instrumenten, over het orkest. In de kruin gaan ze 

met die kennis op zoek naar hun emoties. In de voorstelling heeft de boom ook 

een speciale rol. 

werkbladen  
Dezelfde ontwerper heeft de drie werkbladen ontworpen, het zijn drie 

werkbladen die uiteindelijk aan elkaar geplakt kunnen worden. Deze 

formulieren vindt u ook op de website. Klik hier om de werkbladen te 

downloaden. 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/orpheus
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/orpheus
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/orpheus


              



Benodigdheden 
U heeft voor de lessen doorgaans het digibord nodig en boxen. 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 leren over het symfonieorkest en philharmonie 

zuidnederland? 
 

Bekijk de volgende filmpjes: 

 

 philharmonie zuidnederland De Geboorte van een Concert  

 het symfonieorkest Een korte impressie van een orkest   

 

Opstelling van het symfonieorkest 

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


Beschrijving van het project vanuit  

De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast 

De Cultuur Loper  

les 1 Het gaat beginnen,  Mijn wortels 

Mijn naam  
les 2 Mijn instrument 

 
les 3 Mijn muziektaal 

 
Voorstelling  

les 4 Mijn herinnering  

 
 

 

De Culturele Ladekast 
Raamwerk Cultuureducatie Muziek doorgaande leerlijn - PO jaar 5-6 

culturele 

competenties 

receptief vermogen De 
leerling kan zich openstellen 

voor culturele uitingen 

creërend vermogen De leerling 
denkt, creëert en produceert op 

creatieve wijze 

 

reflectief vermogen De leerling 
kan cultuuruitingen van zichzelf 

en anderen analyseren, 

interpreteren en waarderen 

analyserend vermogen De 

leerling kan informatie over 
cultuuruitingen zoeken, in zich 

opnemen en toepassen in 

eigen werk 

focus kunstwerk (leerling als) kunstenaar (leerling als) publiek context 

subdomeinen medium & boodschap inspiratie & vormgeving identiteit & diversiteit kunst & maatschappij 

kerndoelen PO 56    PO 54   PO 55     

PO 12+13+34+37 

afhankelijk van 

kunstdiscipline  

 
kerndoel 56 kerndoel 54 kerndoel 55   

  

De leerling kan muziek, 

afkomstig uit verschillende 
muziekstijlen en culturen 

bewust horen en beluisteren. 

De leerling kan meerstemmige 

en couplet/refreinliedjes zingen 
met variaties in tekst en melodie 

in het toongebied 'c-d'. 

De leerling kan zijn eigen 

muzikale uitingen bespreken in 
relatie tot werk van muzikanten 

of thema. 

De leerling kent verschillende 

culturen, landen en religies die 
vertegenwoordigd zijn in de 

eigen omgeving.  

  

De leerling ervaart verhalende 

muziek. 

De leerling kan met aandacht 

voor articulatie en zuiverheid, 
zingen met begeleiding van een 

instrument of meezing-cd. 

 De leerling herkent de 

gevoelswaarde en emoties die 
door muziek worden opgeroepen 

en kan deze benoemen. 

De leerling kent de relatie 

tussen historie en een 
muzikale uiting. 

  

De leerling kent/herkent 

vormprincipes zoals herhaling, 

contrast en variatie maar ook 
vormeenheden zoals motief, 

thema en muzikale zinnen. 

De leerling kan de maat en ritme 

(kwart/halve/hele noten) en 

eenvoudige ritmische patronen 
spelen bij liedjes evt. met 

gebruik van het Orff-

instumentarium. 

De leerling kan respect en 

waardering tonen voor de 

zang/muziekstukken/presentaties 
van anderen. 

De leerling kan in eenvoudige 

taal met rijm een liedtekst 

maken. 

  

De leerling kent verschillende 

instrumentengroepen en 

herkennen de belangrijkste 
instrumenten aan hun klank. 

De leerling kan experimenteren 

met verschillende klankkleuren 

en bespeel-mogelijkheden die 
passen bij het instrument.  

De leerling kan bewegingen 

uitbeelden bij muzikale aspecten 

van betekenisvolle situaties. 

De leerling kan Engelse 

woorden herleiden. 

  

De leerling kan onder 
woorden brengen wat de 

betekenis/boodschap van een 

muzikale uiting voor hemzelf 
is. 

De leerling kan klanken van 
verschillende instrumenten, 

muzikale tegenstellingen en 

herhalingen grafisch noteren. 

    



  

De leerling kan relatie leggen 

tussen muzikale uitingen van 

dezelfde muzikant/stijl/groep 

of hetzelfde thema. 

De leerling kan m.b.v. een 

leerkracht/professional een 

zangstuk of muziekstuk 

vormgeven en op een podium 

presenteren. 

    

  

  De leerling kan vanuit muziek 
een eenvoudige choreografie 

bedenken en uitvoeren in 

groepsverband. 

    

  

  De leerling kan bij het luisteren 
naar muziek bewegen op 

vormprincipes en eenheden. 

    

 

  
 

  De leerling kent de 

basisprincipes van de 
traditionele notatie. 

    

  

  De leerling kan korte 
speelstukjes ontwerpen, noteren 

en muzikaal uitvoeren. 

    

  

  De leerling kent de musicus als 

beroep in heden en verleden. 
    

 

  



Les 1a: Het gaat beginnen!  

 
       
Inhoud: introductie van de voorstelling en lesactiviteiten voor de kinderen 

Doel: de kinderen weten waar de voorstelling over gaat en wat ze in de voorbereidende 

lesactiviteiten gaan doen 

Voorbereiden:  Open de website les 1 op het digibord ga naar tabblad a 

Lestijd:  10 minuten 

 

Wat gaan we doen? 
Vertel de kinderen dat jullie naar een muzikale voorstelling gaan kijken en 

luisteren op school.  

Leg uit dat de voorstelling gaat over een beroemd verhaal. Het verhaal van 

Orpheus en Eurydike, een man en een vrouw die 3000 jaar geleden leefden en 

heel veel van elkaar hielden. Maar op een dag raakten ze elkaar kwijt.  

 

De voorstelling wordt gespeeld door vier musici van philharmonie 

zuidnederland. Zij bespelen allemaal een blaasinstrument. 

Geef aan dat de kinderen twee filmpjes gaan zien met nog twee andere mensen 

van de voorstelling: de regisseur en de acteur. 

 

  Regisseur Joost Dekker: De regisseur vertelt 

De kinderen zien de regisseur. Hij vertelt kort waar de voorstelling over gaat en 

introduceert de namen van Orpheus en Eurydike. Hij legt uit wat een regisseur 

doet. Let op hoe hij de naam van Eurydike uitspreekt. 

 

 Acteur Michiel Bijmans: 3000 jaar geleden 

De kinderen maken in dit filmpje kennis met de acteur. Hij vertelt dat het 

verhaal zich 3000 jaar geleden afspeelt en hoe belangrijk het is om zich Orpheus 

en Eurydike te blijven herinneren. 

 



Voordat we naar de voorstelling gaan kijken en luisteren, gaan jullie op 

onderzoek naar: 

 

 jullie eigen wortels, de musici met hun instrumenten, jullie herinneringen 

 

Vertel het verhaal van de voorstelling naar aanleiding van de volgende tekst 

Orpheus was de eerste mens op aarde die muziek maakte.  Orpheus was geen 

prater, muziek maken dat was het liefste dat hij deed!  Hij speelde voor iedereen 

die hij tegen kwam op zijn reizen over de wereld en dat maakte de mensen 

gelukkig.  

Eurydike woonde aan een rivier in de natuur. Ze woonde daar samen met de 

dieren, alsof ze één van hen was.  

Toen Orpheus en Euridyke elkaar voor het eerst zagen werden ze meteen 

verliefd, smoorverliefd! Ze trouwden al snel, maar nog voor ze daar gewend aan 

konden raken ging Eurydike dood. Ze werd gebeten door een slang toen ze door 

het bos liep.  

Orpheus was ontroostbaar en kon niet ophouden met denken aan haar. Hij had 

zoveel verdriet dat hij vergat te eten, hij vergat te drinken, hij vergat te slapen. 

Hij vergat uiteindelijk zichzelf, en zakte weg in zijn herinnering aan Euridyke.  

Vier dagen later werd hij wakker in het schimmenrijk waar de herinnering aan 

dode mensen leven. (In de Griekse wereld gaan dode mensen naar het 

schimmenrijk en daar blijven ze zolang als iemand nog aan ze denkt.  Euridyke 

was nu ook in het schimmenrijk omdat Orpheus zoveel aan haar dacht.)  

In het schimmenrijk probeerde hij Eurydike te vinden om haar mee terug te 

nemen naar het leven. Hij leerde dat je iemand alleen mee terug kunt nemen 

naar het leven als je hem of haar vergeet. Dat kon Orpheus niet en hij keerde 

alleen terug. Hij zocht Eurydike’s plekje aan de rivier op en zat daar doodstil 

aan haar oever.  

Hij speelde geen muziek meer, liet de wereld in de steek en veranderde in een 

boom - de treurwilg. 

  



1b: Mijn wortels  

 
 

Inhoud: de kinderen maken hun eigen stamboom en kunnen deze plaatsen in de tijd 

Doel: de kinderen ervaren hoe lang geleden het verhaal uit de voorstelling zich afspeelt 

Voorbereiden:  werkblad 1 (of alle werkbladen) laten kopiëren voor iedere leerling  

              klaarzetten https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_van_de_Habsburgers 

Lestijd: 15 minuten minimaal, naar keuze langer afhankelijk van mate van verdieping 

 

Van wortel naar wortel 
Vraag aan de kinderen wat ze op de webpagina zien (wortels van een boom). 

Een boom heeft wortels, maar eigenlijk heeft iedereen wortels. Niemand is er zo 

maar. Iedereen wordt geboren uit een vader en een moeder, die op hun beurt ook 

weer geboren zijn uit ouders. (Zijn er kinderen geadopteerd? Waar liggen dan 

hun roots?) Zo kun je op zoek gaan naar je eigen stamboom. Laat eventueel een 

voorbeeld zien van een stamboomstructuur op internet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_van_de_Habsburgers. 

 

Mijn stamboom 
Geef iedere leerling werkblad 1. Laat de kinderen op het werkblad hun eigen 

naam invullen. Weten ze ook de volledige namen van hun ouders? En van hun 

grootouders? De kinderen mogen dit thuis navragen. Hoe ver terug in de tijd 

komen de kinderen? Wat zijn de namen van hun overgrootouders 

betovergrootouders, bet-betovergrootouders? Hebben ze thuis een stamboom en 

mogen zij die in de klas laten zien? Hebben zij thuis nog iets dat aan hun 

voorouders herinnert? Heb je nog herinneringen aan hen? Of hebben je ouders 

of grootouders herinneringen aan hen? Hoe ver gaan die herinneringen terug? 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_van_de_Habsburgers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_van_de_Habsburgers


Mogelijkheid tot verdieping 

Terug in de tijd 

Ontdek samen met de kinderen hoe lang geleden het verhaal van Orpheus en 

Eurydike zich afspeelde! Welke periodes uit de geschiedenisles zitten daar nog 

allemaal tussen? Kijk eens op de tijdlijn in de klas die jullie gebruiken bij 

geschiedenisles. 

 

Een stukje geschiedenis 

Tot hoe ver terug hebben de kinderen hun stamboom uitgezocht? Wat gebeurde 

er nog meer in de tijd van hun voorouders? (Komst televisie, computer, welke 

bijzondere uitvindingen werden er gedaan: elektriciteit, stoommachine, auto). 

Mijn naam 
Inhoud: de leerlingen kunnen hun naam in Griekse letters schrijven.  

Doel: de kinderen raken vertrouwd met oude namen uit de voorstelling 

Voorbereiden:  website klaarzetten met het Griekse alfabet http://www.vreemdetalen.nl/alfabetten/het-

griekse-alfabet 

Lestijd: 25 min en 10  min voor de namenkring 

 

Vertel de kinderen dat de voorstelling gaat over het liefdesverhaal van Orpheus 

en Eurydike. 3000 jaar geleden waren dit heel gewone namen. Nu klinken ze 

ons vreemd in de oren. 

Go Greek 
Ga naar de website met het Griekse alfabet. Laat alle kinderen hun eigen naam 

op het werkblad schrijven met Griekse letters Welke symbolen komen overeen 

met de tekens van het Nederlandse alfabet? Waar zie je de /r/ bijvoorbeeld? En 

de /o/? Zijn alle letters terug te vinden in het Griekse alfabet? Bestaan er nog 

andere alfabetten? 

  

http://www.vreemdetalen.nl/alfabetten/het-griekse-alfabet
http://www.vreemdetalen.nl/alfabetten/het-griekse-alfabet


Mogelijkheid voor verdieping 

Namenkring 

 Bekijk samen voor dit spel het voorbeeldfilmpje  

Kunnen jullie op dezelfde manier als in het filmpje al jullie namen uit de klas 

klappen en uitspreken? 

Laat de kinderen na het bekijken van het filmpje de namen uitproberen in hun 

tafelgroepje. Inventariseer een makkelijk en moeilijke naam. 

Welke namen zijn moeilijk? Hoe kun je het soepel laten doorlopen? 

(Het accent van de naam valt gelijk  met de eerste duim over de schouder. 

 

Speel het namenspel samen. Hoe zouden we Orpheus en Eurydike klappen? 

  



 

Les 2a: mijn instrument 

             
 

Inhoud: de kinderen maken kennis met de musici, leren 6 verschillende instrumenten 

herkennen en ontdekken de samenstelling van een symfonieorkest 

Doel: de kinderen leren meer over de samenstelling en opstelling van het orkest en kunnen 

de zes verschillende instrumenten uit de voorstelling herkennen en benoemen 

Voorbereiden:  bekijk zelf het filmpje over het symfonieorkest https://youtu.be/tUhCMCV-eMg  en 

bekijk de orkestplattegrond. 

                          werkblad 2 voor iedere leerling 

Lestijd:  45 minuten 

 

https://youtu.be/tUhCMCV-eMg


Hier zijn de spelers 

 
Vertel de kinderen dat de muziek tijdens de voorstelling live wordt gespeeld 

door vier musici van het orkest.  

 

De musici stellen zich voor:  

 

 Angela – fluit, altfluit 

 Sander – hobo 

 Cleo – hoorn 

 Karel – klarinet, basklarinet 

 

Iedere musicus vertelt hoe hij/zij heet, welk instrument hij/zij bespeelt en 

waarom hij voor dit instrument gekozen heeft. De kinderen leren het verschil 

tussen een dwarsfluit en een altfluit, een klarinet en een basklarinet. Bespreek na 

het bekijken van de filmpjes nog eens extra de verschillen tussen deze 

instrumenten. Wat is er anders in grootte? In geluid? 

  



 

2b Instrumenten Quiz! 

 

 

Hoe goed kennen jullie de instrumenten al? Het is tijd om een quiz te gaan 

spelen. Jullie horen steeds een muziekfragment. De vraag is: welk instrument 

hoor je? Vul het goede antwoord in op je werkblad. 

Vergelijk na afloop de antwoorden met elkaar. Waarom dacht jij dat het dit 

instrument was? Waarom koos jij voor een ander instrument? 

 

De juiste antwoorden zijn:  

basklarinet B (A=klarinet) 

dwarsfluit A (B=hoorn) 

klarinet B (A=hobo) 

hobo B (A=trompet) 

hoorn A (B=tuba) 

altfluit A (b=fluit) 

viool (B) (A=contrabas) 

 

Mijn favoriet 

Teken in de stam op het werkblad jouw favoriete instrument. Je mag zelf kiezen 

of het een instrument is uit het orkest of niet. 

 



2c Het hele orkest 

 
Bekijk zelf als voorbereiding eerst het filmpje van het orkest (intro van orkest) 

en de orkestplattegrond (handleiding leerkrachten). Vertel de kinderen over de 

verschillende instrumentengroepen. Welke groepen herkennen de kinderen al? 

Leg aan de kinderen uit dat een heel orkest op school laten komen te veel 

gevraagd is.  

Maar dat jullie wel het orkest kunnen zien in een filmpje 

 

 De geboorte van een concert. Sander is musicus in het orkest, maar hij is 

ook dirigent bij een ander orkest. 

 Sander over het orkest: hier vertelt hij wat hij zo leuk vindt aan 

dirigeren. 

 
  



 

2d De baas over het orkest (verdieping) 

 
 

Jullie kunnen nu zelf dirigent worden van het hele orkest op het digibord. De 

leerkracht of één van de kinderen zet instrumenten aan of uit. Luister naar het 

effect. Horen jullie welke instrumentengroepen er door de dirigent zijn aan- of 

uitgezet? 

 

 

  



Les 3: Mijn muziektaal 

 
 

Inhoud: de leerlingen voelen, herkennen en benoemen verschillende emoties in muziek en 

kunnen deze emoties op twee manieren talig weergeven 

Doel: de leerlingen ervaren verschillende emoties en kunnen deze op kunstzinnige wijze 

uiten en delen met elkaar 

Nodig:   werkblad 3 voor iedere leerling  

Lestijd:  30 minuten 

Filmmuziek en emoties 

 Laat het filmpje zien van Cleo (hoorn).  

Hij vertelt dat zijn instrument, de hoorn, vaak in filmmuziek wordt gebruikt.  

 

 Luister met de kinderen naar drie muziekfragmenten. Leg uit dat alle 

fragmenten door een symfonieorkest zijn gespeeld en dat kinderen dus vaker 

naar orkestmuziek luisteren dan ze denken. Horen ze instrumenten terug die ze 

nu kennen van de filmpjes? 

Welk muziekfragment maakt je blij/welke muziek zou je draaien bij een 

feestelijke gebeurtenis? Welk fragment maakt je verdrietig/welk fragment past 

bij een verdrietige situatie? Welk fragment zou je kunnen troosten als je 

verdrietig bent? Antwoorden zijn heel persoonlijk. Hier geldt geen goed of fout. 

 

De kinderen vullen de zinnen aan op hun werkblad 3 

Ik word blij van ….. 

Ik word verdrietig van …. 

 

 

Kies als klas één van de muziekfragmenten waar de meeste kinderen blij van 

worden. Terwijl de blijde muziek speelt, lezen alle kinderen om de beurt hun 

blijde zin voor. Hierna lezen ze hun verdrietige tekst om de beurt voor op een 



muziekfragment die de meeste kinderen vinden passen bij een verdrietig 

gevoel/verdrietige situatie. 

Van proza naar poëzie 
De acteur in de voorstelling vertelt grotendeels niet in gewone spreektaal maar 

in poëtische taal. Om de kinderen hieraan te laten wennen kijken jullie naar het 

filmpje waarin acteur Michiel Bijmans vertelt hoe hij iets kan vertellen: gewoon 

of poëtisch. 

 

 Michiel  over proza en poëzie: dingen anders zeggen 

 

Geef de kinderen tips voor het schrijven van poëzie. De kinderen herschrijven 

hun twee zinnen in poëtische vorm. Hierna lezen ze hun poëtische tekst om de 

beurt voor op de bijpassende muziekfragmenten. 

Instructie van proza naar poëzie: zeg het eens anders 
Jullie hebben naar het filmpje van acteur Michiel gekeken. Hij vertelt vaak op 

een andere manier hoe hij iets voelt of ervaart dan wij het zouden doen. Hij 

vertelt het poëtisch. Alsof taal muziek wordt. 

Jullie hebben allemaal twee zinnen geschreven over iets waar je blij of verdrietig 

van wordt. Herschrijf jullie zinnen op een poëtische manier. Maar hoe kun je 

zelf taal schrijven die als muziek klinkt? Jullie krijgen hiervoor vier tips. 

Tip 1: beeldspraak 

Michiel gebruikt vaak beeldspraak wanneer hij iets vertelt. In welke woorden of 

zinnen laat hij jullie in zijn verbeelding meekijken, meehoren, meeruiken, 

meeproeven, meevoelen? 

Gebruik je verbeelding als je je eigen blije en verdrietige zinnen gaat 

herschrijven. Gebruik andere woorden of zinnen dan je gewend bent. Geef 

woorden aan hoe iets klinkt, hoe het eruit ziet of hoe het ruikt, proeft, voelt.  

Gaat het bijvoorbeeld over de zon? Beschrijf dan hoe de stralen eruit zien of hoe 

de warmte voelt: “zij strooit haar licht in gouden bundels”.  

Tip 2: beginrijm (alliteraties) 

Gebruik beginrijm zoals: “de zoete, zachte zon”. 



Tip 3: woordkeuze 

Gebruik nieuwe woorden (neologismen: zoals een “volentje” of een “gargel”) of 

gebruik woorden anders dan normaal. Gebruik bijvoorbeeld een zelfstandig 

naamwoord als een werkwoord: “Ik madelief je ogen”. 

Tip 4: een figuurgedicht 

Bij een figuurgedicht teken je eigenlijk met taal. Kijk maar eens naar de 

voorbeelden op: 

http://raadgedicht.nl/zelf-aan-de-slag-raam-riet-wille/  

Herschrijf nu je eigen zinnen en gebruik één of meer van de tips. 

Werkbladen aan elkaar 
Plak de drie werkbladen aan het elkaar, bekijk het geheel en maak er iets moois 

van. Vinden jullie het leuk om van de mooiste exemplaren een foto te maken die 

op te sturen naar educatie@philharmoniezuidnederland.nl ?  

  

http://raadgedicht.nl/zelf-aan-de-slag-raam-riet-wille/
mailto:educatie@philharmoniezuidnederland.nl


De dag van het concert: Orpheus!  

 

Jullie zijn klaar om naar de voorstelling te gaan! Weten jullie nog hoe iedereen 

heet? 

Geef Michiel (acteur), Angela (fluit), Karel (klarinet), Sander (hobo), Cleo 

(hoorn) een groot applaus!! 

 

Met aandacht luisteren 
Kinderen horen de hele dag geluiden: thuis, op school, 

op straat, stemmen, geluiden van voorwerpen, muziek 

via allerlei beeldschermen. Het is voor hen een hele 

kunst om hierin je weg te vinden: welke geluiden 

verwijs je naar de achtergrond en wat is het signaal 

waar ik me op richt. 

 

Tijdens het concert zullen kinderen misschien voor het eerst van hun leven te 

maken krijgen met live muziek en met musici die van heel dichtbij te zien en te 

horen zijn. Ieder kind zal op zijn eigen manier op de voorstelling reageren. Er 

zijn veel verschillende manieren om naar muziek te luisteren en muziek te 

beleven. Toch is het fijn voor de musici en voor de kinderen zelf als tijdens de 

voorstelling alle aandacht gericht is op het verhaal en de muziek. 

Hoe kunnen de kinderen helpen? 
Leg de kinderen uit dat de musici live voor hen komen spelen en dat de musici 

zich heel goed moeten concentreren om de muziek op zijn mooist te laten horen. 

 

Hoe kunnen de kinderen hen daar het beste bij helpen? Laat ze actief 

meedenken. Wat komt er spontaan bij hen op? Help ze eventueel met vragen als:  

 hoe richt je je eigen aandacht bijvoorbeeld als ik in de klas ben,  

 kun jij stil luisteren: hoe doe je dat,  

 wat doe ik als ik moet plassen/wiebelig word,  

 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! 

 

 

  



Les 4: Mijn herinnering 

 
Inhoud: de leerlingen reflecteren op de voorstelling en geven vorm aan eigen herinneringen 

Doel: de leerlingen ervaren emoties en kunnen deze op kunstzinnige wijze uiten 

Voorbereiden:  tekenmateriaal, afval/kosteloos materiaal om muziek mee te maken, instrumenten 

                           van school, instrumenten van thuis 

Tijd:   45 minuten 

Weten jullie nog? 
De voorstelling is voorbij. Neem nog even de tijd voor een terugblik. Vertel de 

kinderen dat jullie hebben gekeken naar een acteur en vier musici van 

philharmonie zuidnederland en dat de rode draad in het verhaal was 

“herinneren”. Drie musici hebben ieder een eigen ervaring met herinneren en 

vertellen hierover. 

  Karel 

 Angela 

 Cleo 

 

En zo heeft iedereen zijn eigen herinneringen, soms fijne, soms minder fijne. 

Mijn boom van herinnering 
In de voorstelling werd duidelijk dat Eurydike goed was in poëtisch vertellen 

wat ze voelt en dat Orpheus het fijner vond om het te laten horen. Wat zei 

Eurydike ook alweer? ‘Ssshh speelt het maar’. Hij kon zijn gevoel en 

herinneringen verklanken. De kinderen gaan dit ook doen. 

 

Iedereen herinnert zich de voorstelling op zijn eigen manier. Laat de kinderen er 

niet over vertellen, maar laat het ze tekenen in de vorm van een eigen boom.  



Opdracht: teken een boom 
Geef ze als opdracht: “Teken de boom die voor jou het beste past bij de 

voorstelling. Je mag een boom tekenen die echt zou kunnen bestaan, maar je 

mag ook een fantasie-boom maken, met of zonder blaadjes/takken/wortels/stam, 

of een heel bijzondere vorm”.  

 

Als ze klaar zijn, vergelijken ze hun boom met degene die naast hen zit. Wat is 

er hetzelfde? Wat is er anders? 

Ordenen van de bomen 
Eén kind laat zijn tekening aan de hele klas zien. Welke kinderen hebben een 

tekening gemaakt die erop lijkt of dezelfde sfeer heeft? Vorm samen een 

groepje. Een ander kind laat zijn tekening aan de klas zien. Opnieuw vormt zich 

een groepje van kinderen met soortgelijke tekeningen. Iedere keer komt er een 

overgebleven kind voor de klas, totdat iedereen is ingedeeld. Misschien zijn er 

kinderen die alleen blijven, ook dat kan.  

Hoe klinkt de boom 
Hierna gaan de gevormde groepjes of eenlingen hun boom verklanken. Ze 

kunnen hiervoor gebruik maken van materiaal uit de klas (stoelen, pennen, 

waterkraan etc.), van een bak met “afval”/kosteloos materiaal of van 

instrumenten die beschikbaar zijn. Laat ze zoeken, proberen, experimenteren.  

Oefen zachtjes zodat je geen last hebt van elkaar en laat het resultaat vervolgens 

als groepje of eenling aan de klas horen: ‘Shhh speel het maar’.  Hang tijdens de 

verklanking de tekening(en) op, zodat iedereen kan zien en horen hoe jullie 

herinnering aan de voorstelling is, zonder woorden. 

 
 

 

 


