Lesbrief Liedjes uit de oude doos
Beste juffen, meesters,
Jullie gaan naar de voorstelling Liedjes uit de Oude doos. Deze voorstelling vindt plaats in de kleine
zaal, de Eduard Flipse zaal van de Doelen.
De voorstelling wordt gespeeld door een klein ensemble van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Het ensemble bestaat uit; 2 violen, 1 altviool, 1 cello, 1 contrabas en 1 fluit.
Over Liedjes uit de Oude Doos
Dora doet niets liever dan zingen en zingt de hele dag. Ze heeft al een tijdje een prachtig doosje in de
hoek van haar kamer staan. Dora denkt er telkens geluiden uit te horen komen, maar als ze haar oor
tegen het doosje legt hoort ze niets. In een droom heeft een geheimzinnige stem haar gezegd dat ze
het doosje niet open mag maken.
Maar Dora kan haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en opent tóch die prachtige doos. Wat er
dan tevoorschijn komt had ze nooit voor mogelijk gehouden…
In Liedjes uit De Oude Doos worden oude kinderliedjes afgestoft en weer nieuw leven ‘ingezongen’.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest laat, i.s.m. ZangExpress, de kinderen uit de onderbouw
meezingen met de kinderliedjes. Het strijkkwintet, de fluit, het verhaal en de actrice nemen de
kinderen mee op een kleine en toch grote reis over de hele wereld.
Lesmateriaal, de liedjes.
Het lesmateriaal wordt verzorgd door ZangExpress en bestaat uit 6 liedjes die de kinderen meezingen
tijdens de voorstelling en 1 luister les over de instrumenten van het orkest.
De kinderen gaan actief meezingen tijdens de voorstelling, zorg dat u de liedjes heeft beluisterd en
heeft gezongen op school met behulp van het digibord. Het lesmateriaal op de website van
ZangExpress bestaat uit meezingfilmpjes.
Controleer vooraf even of er een digibord op school is en of het digibord de filmpjes afspeelt.
Voor technische vragen over het afspelen van de filmpjes neem contact op met info@zangExpress.nl.

Hoe komt u bij het lesmateriaal?
Ga naar de website van ZangExpress:
www.zangexpress.nl
inlogcode: 133-liedjesuitdeoudedoos
wachtwoord: zingen

