educatiebrochure primair onderwijs
schooljaar 2020–2021

WELKOM BIJ
PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
Hoor je het koper al schallen en voel je de lage
tonen van de contrabassen in je buik? De hout
blazers vertellen je een mooi verhaal met prachtige
melodieën. En dan… die laatste slag op de pauken.
Wat een spektakel!
Dat is wat kinderen beleven als ze naar een concert
van philharmonie zuidnederland komen. Het
symfonieorkest uit onze provincie dat je met jouw
leerlingen kunt bezoeken. Dat kan als overweldi
gend klankspektakel van het hele orkest, of als
intieme belevenis bij een voorstelling van een klein
ensemble, waar je met je neus – en oor! – vlakbij
de instrumenten zit. De grote symfonische
voorstellingen spelen we in een echte concert- of
theaterzaal, daarvoor reizen we naar elkaar toe.
De ensembleconcerten spelen we bij jou op school.
Hoe uniek is het dat je zó dicht in de buurt naar je
eigen orkest kunt gaan!

Kies in schooljaar 2020–2021 uit een van onze
kleine ensemblevoorstellingen voor de jongere
leerlingen, kies voor de impact van HeartBeat óf
voor de gezamenlijk belevenis bij BROER, beide
in de concert- of theaterzaal. Leer daarmee niet
alleen óver muziek maar ook dóór muziek. Zoek
verbinding met je eigen muzieklessen en voel je
ondersteund door ons toegankelijke digitale
lesmateriaal.
Kortom, ervaar hoe jouw orkest een verrijking is
voor je leerlingen én voor jezelf.
Tot ziens bij één van onze voorstellingen!
Adeline van Campen
Linda Jans
Wilma Hollanders
Roxanne Doyen

Team Educatie
Graag werken we als orkest samen met muziek
scholen en muziekverenigingen in de omgeving
van de school. Doordat we zo het muziekaanbod
op elkaar afstemmen, kunnen we leerlingen een
brede muzikale bagage meegeven en wint het
muziekonderwijs aan betekenis.

KEUZEWIJZER
Welke activiteit past het beste bij mijn groep? Wat sluit
aan bij de visie op cultuureducatie van onze school?
Welke elementen komen er in een educatieve activiteit
aan bod? Deze keuzewijzer geeft je een handvat om
projecten vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Werkt jouw school met De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast
en besteden jullie aandacht aan de culturele competenties?
De philharmonie zuidnederland doet dat ook! Kijk op
www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs voor
meer informatie.
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ERVARING

muzikaal verhaal
beleven:
kijken + luisteren

muziek en drama
dichtbij:
kijken + luisteren

ingetogen voorstelling,
muziek en drama dichtbij:
kijken + luisteren

meedoen:
samen muziek maken in
de zaal: één groot feest

verhaal in dans en muziek
beleven: kijken +
luisteren + meedoen

samen muziek maken +
presenteren

PARTICIPATIE

zingen + verkeers
geluiden maken

zingen

reflectiemoment in
de voorstelling

meezingen +
bodypercussie

bodypercussie

spelen op trombone

SOCIAALEMOTIONEEL

groot worden + opkomen
voor jezelf + de wereld
ontdekken

zorg voor je omgeving +
omgaan met verdriet

herinnering + liefde

samenwerken +
omgaan met conflicten

jezelf leren kennen +
houden van jezelf

je eigen talent
ontdekken +
durven presenteren

RAAKVLAKKEN

in huis + winter + familie
+ op reis + verkeer

drama + vormgeving +
milieu

drama + poëzie +
mythologie

drama

dans + spoken word

MUZIEK

gevarieerde klassieke
muziek passend bij de
situatie en de emotie
in het verhaal

gevarieerde soms
contrasterende muziek
passend bij de situatie
en de emotie in het
verhaal

muziek voor ensemble,
instrumenten zijn samen
en apart te horen

echte meezingers van
de grote componist
Verdi

een concertprogramma
met muziek door de
eeuwen heen en diverse
muziek in het
voorprogramma

verschillende nummers
uit de popmuziek

KENNISMAKEN MET
INSTRUMENTEN
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in de klas

groep 3-4-5-6

NIEUWSGIERIGE NEUS

RADIO WALVIS

Ninus is een meisje met een heel Nieuwsgierige
Neus. Door een kiertje van haar raam hoort ze
muziek die haar oren doet tollen. ‘Dat wil ik ook!
Dag papa, dag mama! Ik moet even weg’. Ninus
gaat op reis. Ze hoort de geluiden van de drukke
stad, geniet van feestmuziek en voelt de ijzige stilte
van de winterse wereld. Onderweg ontmoet ze
vreemde personages. Dan kijkt ze achterom. Ze is
verdwaald. Paniek! Tot ze haar oren goed spitst.
Hoort ze daar haar vader en moeder, in de verte?
Ja, zo klinkt thuis! Vier musici van philharmonie
zuidnederland nemen kleuters mee op deze
muzikale ontdekkingsreis.
REGIE Lise-Lott Kok
VORMGEVING Steffie van Lamoen
PRENTEN Mo Swillens
VIOOL Monique Pellens, Marleen Matser
KLARINET Karel Plessers
CELLO Sanne de Graaf

SPEELDATA 2021
di 2, wo 3, do 4, vr 5 februari
ma 8, di 9, wo 10, do 11, vr 12 maart
ma 15, di 16, wo 17, do 18, vr 19 maart
ma 12, di 13, wo 14, do 15, vr 16 april

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven

Denk aan een ijsbeer. Bedenk er ook meteen een wereld van sneeuw, zeehonden
en bevroren zee bij. Zie je al iets? Je bent in Groenland, een eiland dat helemaal
niet groen is, maar sneeuwwit. Daar wonen de Inuit, een volk dat al honderden
jaren de allerkoudste sprookjes vertelt. Maar het stoere Inuit-meisje Pilu heeft
haar eigen verhaal en dat wil ze maar wát graag vertellen. Ze gebruikt hiervoor
een taperecorder, waarmee ze – ‘Tsjik tsjik: Dit is Radióóóó Walvis!’ – haar eigen
spannende radioshow maakt. Voor iedereen die luisteren wil. Radio Walvis is een
geestige vertelling gebaseerd op een eeuwenoud Inuit-sprookje. Het betoverende
decor is volledig uit gerecycled materiaal opgebouwd en wordt daardoor een
stille getuige van de problematiek van de plastic soep.
De Inuit geloven dat alles een ziel of een geest heeft, net als mensen.
Inuitverhalen zijn daarom anders.
Het zijn een soort reisverhalen, vaak zonder eindbestemming.

max. 90 leerlingen

CONCEPT Schippers&VanGucht
REGIE Jellie Schippers
VORMGEVING Myriam van Gucht
TEKST Jorieke Abbing
ACTRICE Eva Meijering
FLUIT Alice Poulussen
KLARINET Roger Niese
CELLO Anneloes de Hooge
COMPOSITIE THEMA-MUZIEK Kobe Proesmans
MUZIEKARRANGEMENTEN Roger Niese

AANTAL CONCERTEN PER DAG maximaal 2
DUUR CONCERT 45 minuten

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven

LOCATIE op school in de speelzaal of gymzaal
AANTAL MUSICI 4 musici
AANTAL LEERLINGEN PER CONCERT min. 60 leerlingen,
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LOCATIE op school in de
speelzaal of gymzaal
AANTAL SPELERS 3 musici en
1 actrice

AANTAL LEERLINGEN PER
CONCERT min. 60 leerlingen,
max. 90 leerlingen

AANTAL CONCERTEN PER DAG
maximaal 2

DUUR CONCERT 50 minuten

SPEELDATA 2021
di 26*, wo 27*, do 28, vr 29 januari
ma 8*, di 9*, wo 10, do 11*, vr 12* maart
ma 12*, di 13*, wo 14, do 15, vr 16 april
ma 29*, di 30*, wo 31* maart
do 1*, vr 2 april
*gereserveerd voor Brabant Menu

groep 5-6-7

ORPHEUS!

BROER

Je zit om de ronde speelvloer, bijna
tussen de musici met hun instrumenten. De fluit naast je zou je zo kunnen
aanraken, de melodie van de hobo
achter je schrikt je op als je net helemaal in de tekst opgaat. Dat ervaar je
bij deze muzikale voorstelling over
het oeroude verhaal van Orpheus en
Eurydike. Een verhaal over verlies en
herinnering, over samenzijn en een
zaamheid, maar vooral over oneindige
liefde. Een verhaal waarin muziek,
beeld en taal tot een geheel versmelten. Een immense boom met wortels,
stam en kruin vormt de leidraad voor
het lesmateriaal vol onderzoekende
opdrachten. Deze ‘boom van herinnering’ zie je in de voorstelling weer terug.

Opstaan om de Yell te doen, een swingende bodypercussie uit te voeren, te
dansen en te zingen. Stilzitten gaat niet, je móét wel meedoen bij de muzikale
voorstelling BROER. Een voorstelling over de tweelingbroers Ketim en Raban die
door hun hartenklop eeuwig met elkaar verbonden lijken, maar tegelijkertijd
van elkaar verschillen als dag en nacht. Zeker als ze ruzie hebben. Ketim noemt
Raban een sufferd, Raban vindt Ketim juist slim en geslepen. De een wil vergeven,
de ander weet van geen wijken. Worden ze uiteindelijk toch nog beste broers?
Gaan ze hun gezamenlijke hartenklop weer voelen? De leerlingen in de zaal
moeten hun beste muzikale beentje voorzetten om de broers weer bij elkaar
te krijgen. Met de korte video-instructies van Ketim is dat gemakkelijk voor te
bereiden. De thematiek vormt aanleiding voor een gesprek over ruzie krijgen
en weer goedmaken, over karaktereigenschappen en over het herkennen van
emoties bij de ander.
BROER is vooral leuk als je het goed kan! Voorbereiding in de klas is daarom
noodzakelijk.

REGIE Joost Dekker
ACTEUR Michiel Bijmans
VORMGEVING Steffie van Lamoen
FLUIT Angela Stone
HOBO Anne Willem
KLARINET Karel Plessers
HOORN Allard Robert

LOCATIE op school in de speelzaal of gymzaal
AANTAL SPELERS 4 musici en 1 acteur
AANTAL CONCERTEN PER DAG maximaal 2
DUUR CONCERT 40 minuten
AANTAL LEERLINGEN PER CONCERT min. 60
leerlingen, max. 90 leerlingen

SPEELDATA 2020–2021

di 10*, wo 11*, do 12*, vr 13* november 2020
ma 16*, di 17*, wo 18, do 19, vr 20 november 2020
ma 11*, di 12*, wo 13*, do 14*, vr 15* januari 2021
*gereserveerd voor Brabant Menu

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
DIRIGENT Joost Smeets
ACTEURS Freek den Hartogh en Abel Leemans
REGIE Flora Verbrugge
REGIE HERNEMING Daniël van Klaveren
TEKST Sophie Kassies
VORMGEVING Dymph Boss
MUZIEK Verdi
ARRANGEMENT EN MUZIEK Thijs Borsten

BROER is ontwikkeld door Orkest van het Oosten en Theater Sonnevanck in
opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland.
SPEELDATA 2021
Weert | Munttheater | wo 26 mei | 11.00 u
Maastricht | Theater aan het Vrijthof | do 27 mei | 10.30 en 13.15 u
Eindhoven | Muziekgebouw | vr 28 mei | 10.30 en 13.15 u
Breda | Chassé Theater | ma 31 mei | 10.30 en 13.15 u
Venray | Schouwburg | di 1 juni | 10.30 en 13.15 u
Tilburg | Concertzaal | do 3 juni | 10.30 en 13.15 u
Kerkrade | Theater Kerkrade | vr 4 juni | 10.30 en 13.15 u

LOCATIE concertzaal of theater
AANTAL MUSICI voltallig symfonieorkest
AANTAL LEERLINGEN PER CONCERT maximaal 500
DUUR CONCERT 60 minuten
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HEARTBEAT
Ken jij dat? Je hoort muziek en plots ben je vrolijk,
je voelt weer wat je diep van binnen wil. Stilzitten
lukt niet meer, je danst! HeartBeat is een wervelend
dansconcert met vijf dansers van SALLY Dans
gezelschap Maastricht, een spoken word artist en
een live orkest met de mooiste muziek: van beroemde
klassieke componisten als Bach en Beethoven tot
eigentijdse componisten. Een jongen vindt zijn
hartslag terug door dans en muziek. Van welke
muziek gaat jouw hart sneller kloppen?
Het bezoek aan de voorstelling bestaat uit een
minifestival met diverse korte optredens van musici
en dansers, gevolgd door het dansconcert
HeartBeat in de zaal.
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking
met SALLY Dansgezelschap Maastricht en
Kunstloc Brabant.
PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
DIRIGENT Sander Teepen
DANS SALLY Dansgezelschap Maastricht
CHOREOGRAFIE Stefan Ernst
MET MEDEWERKING VAN Sharon Harman
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WORKSHOP
PBONES

LOCATIE concertzaal of theater
AANTAL MUSICI voltallig symfonieorkest (40 musici)
AANTAL LEERLINGEN PER CONCERT maximaal 300
DUUR minifestival 30 minuten, concert 35 minuten
De voorstellingen in Sittard en Maastricht vinden plaats
in het kader van de Nederlandse Dansdagen

SPEELDATA 2020

Sittard | De Domijnen | wo 30 sep | 10.15 en 13.00 u
Maastricht | MECC | do 1 okt | 13.00 u
Eindhoven | Muziekgebouw | vr 2 okt | 10.15 en 13.00 u
Tilburg | Concertzaal | ma 16 nov | 13.00 u
Tilburg | Concertzaal | di 17 nov | 10.15 en 13.00 u
Veghel | De Blauwe Kei | wo 18 nov* | 9.45 u 12.00 u
Veghel | De Blauwe Kei | do 19 nov* | 10.15 en 13.00 u
’s-Hertogenbosch | Verkade Fabriek | vr 20 nov | 10.15 en 13.00 u
*gereserveerd voor Brabant Menu

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven

Wil je écht weten hoe muziek werkt?
Dan kan je het beste zelf muziek
maken, zoals bij de workshop Pbones:
tromboneles in een notendop. In de
bovenbouw van het primair onderwijs
besluiten leerlingen vaak of ze zelf
een instrument willen leren bespelen.
Tijdens de workshop Pbones leren ze
hoe gaaf het is om trombone te spelen
en zich artiest te voelen. Trombonist
Mark Boonstra neemt voor elke leerling
een kleurige trombone mee. In drie
workshops leren je leerlingen blazen,
schuiven, luisteren en samenspelen.
Het is mogelijk meerdere klassen
tegelijk te laten optreden en zo de
gymzaal of het schoolplein om te
toveren tot concertzaal.

LOCATIE op school, de presentatie in de aula of op het schoolplein
AANTAL MUSICI 1 musicus per klas
DATA 3 workshops op school, data in overleg. Beperkt beschikbaar.

www.philharmoniezuidnederland.nl/inschrijven
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Muziekeducatie is belangrijk voor de
ontwikkeling van onze kinderen. Dat zie je
terug in de verschillende landelijke en regionale
subsidieregelingen van de afgelopen jaren.
De philharmonie zuidnederland sluit aan bij
deze initiatieven.
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Kijk op
www.philharmoniezuidnederland.nl/
primaironderwijs voor meer informatie.
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MET SPECIALE DANK AAN

MET DANK AAN

Stichting
Henri
Hermans

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND WERKT SAMEN MET

Meer informatie en inschrijven
www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs
DIGITAAL LESMATERIAAL

Lesmateriaal is onlosmakelijk met de educatieprojecten van
philharmonie zuidnederland verbonden. Want een goede
voorbereiding in de klas laat je leerlingen anders naar een
voorstelling luisteren. Daarom besteedt philharmonie
zuidnederland er veel aandacht aan. De lessen zijn vanaf
het digibord door iedereen te geven ongeacht je muzikale

voorkennis. De opdrachten zijn afwisselend, soms interactief
en doen een beroep op verschillende competenties. Na aﬂoop
van een voorstelling sluit je af met een verrassende reﬂectie
opdracht. Luisterfragmenten speel je op het digibord gemakkelijk
af en door de bijzondere illustraties ziet het er ook nog eens
heel aantrekkelijk uit.

REDACTIE Adeline van Campen | Roxanne Doyen | Wilma Hollanders
FOTOGRAFIE Agnes Boojink | Simon van Boxtel | Wannes Cré | Liza van de Ven
ONTWERP Studio Nieuwhof, Eindhoven
DRUKWERK Drukkerij Pietermans

WIE ZIJN WIJ?
De philharmonie zuidnederland is een symfonieorkest
met meer dan 100 professionele musici: strijkers, hout
en koperblazers en slagwerkers. Muziek van bekende
componisten als Mozart, Beethoven, Tsjaikovski of Dvorák
spelen we net zo graag als muziek van componisten van
nu. Vaak geven we concerten in een gewone concertzaal
maar soms zijn we op bijzondere locaties te vinden waar
je onze muziek op een heel andere manier kunt beleven.
Ook geeft philharmonie zuidnederland elk seizoen
bijzondere concerten rond feesten als Kerst, Carnaval
en Pasen. Trots zijn we op ons veelzijdige educatieve
programma, waar je voor je school altijd wel iets van je
gading kunt vinden. Door te investeren in het maken van
muzikale voorstellingen, door de inzet van onze musici
en door onze aandacht voor aantrekkelijk en toegankelijk
lesmateriaal behoort het educatieaanbod van philharmonie
zuidnederland tot het beste van de Nederlandse orkesten.
Voor meer informatie over het orkest zie:
www.philharmoniezuidnederland.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP
Heb je vragen of is er op school een speciale gelegenheid
waarvoor we een bestaand project moeten aanpassen?
Heeft je school een (te) klein aantal leerlingen, maar wil je
toch een project afnemen? We helpen je graag verder!
Adeline van Campen 088 16 60 72 6
Roxanne Doyen
088 16 60 72 4
Wilma Hollanders
088 16 60 72 8
Linda Jans
088 16 60 72 7
of stuur een mail naar educatie@philharmoniezuidnederland.nl

POSTADRES
philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven

VESTIGING EINDHOVEN

VESTIGING MAASTRICHT

Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

Statenstraat 5
6211 TB Maastricht

Volg ons op

Meer informatie en inschrijven via www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs

