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Deze meespeel- en luistervoorstelling gaat over bang en dapper
zijn. Aan de hand van grote platen wordt een verhaal verteld over
een Koala die zijn boom niet los durft te laten. Tijdens het verhaal
leert de Koala dat het leuk is om nieuwe dingen te proberen en
overwint hij zijn angst.
Tijdens de voorstelling zijn is de leerling zowel toeschouwer als
speler en nemen ze met regelmaat actief deel aan de meespeel
voorstelling.
Doelen:
De leerlingen hebben een muzikale ervaring . Ze maken
kennis met muziek zowel op actief (speler) als receptief
(publiek) niveau, met een sterke nadruk op actief.
De leerlingen leren hun eigen creativiteit in te zetten, te
sturen en te beheersen binnen een muzikale structuur.
De leerlingen maken kennis met tegenstellingen in muziek,
o.a. Hard/Zacht, Lang/ Kort, Snel/ Langzaam, Stop/ Start.
De leerlingen maken kennis met ritme en bewegen op ritme.
(body percussie)
Ter voorbereiding op het thema van de voorstelling kunt u het
boek “Bang mannetje” van Mathilde Stein voorlezen.

Het aanleren van het lied “Ik voel me vrij” wordt sterk aanbevolen.
De kinderen gaan dit lied in de voorstelling uitgebreid
behandelen.

Bij deze oefening luisteren kinderen naar muziek, gebruiken hun
fantasie en inlevingsvermogen.
Op https://cultuurtrajectrotterdam.nl/ kunt u 4
geluidsfragmenten downloaden. Blij, Verdrietig, Bang en Vrolijk.
Teken op het bord/a4 gezichtjes (emoticons) met bovenstaande
emoties. Laat de fragmenten één voor één horen en vraag aan de
kinderen welk gezichtje het beste past bij de muziek. De kinderen
mogen de emotie laten zien met hun gezicht.
Waarom is het verdrietig? Hoe kan je dat horen? Wie is er ook wel
eens verdrietig? Bij wat voor film hoort deze muziek? Denk hierbij
aan: langzame/snelle muziek. Hoge/lage tonen.

Muziek

aan en uit zetten (dirigentenspel)

Op https://cultuurtrajectrotterdam.nl/ kunt het geluidsfragment
‘Specht’, downloaden.
Speel het geluidsfragment van de specht af.
Wat hoor je? Welk dier is dit? Hoe maakt hij dit geluid? Kunnen
wij dat geluid nadoen? Zoek naar plekken in het lokaal waar je dit
geluid kunt maken: op de stoel/tafel/potloden etc.
Hoe kunnen we zorgen dat de spechten (alle kinderen) tegelijk
geluid maken en tegelijk stoppen? Samen een teken afspreken.
Bijvoorbeeld: de juf maakt een bek van de specht met haar hand.
Als de bek (hand) open is dan maak je geluid. Als de bek (hand)
dicht is, dan is het weer stil. Wie wil dit ook proberen?
Je kan dit ook met twee handen doen, en dus de klas in twee
groepen verdelen. De ene helft kijkt naar de linkerhand, de andere
helft naar de andere hand. Of één kind dirigeert groep 1 en een
ander kind groep 2.

voor gebruik in de klas of ter inspiratie op aansluiting van diverse
thema’s:
Australië
Koala
Wombat
Kangaroo
Struisvogel
Springmuis
Vacht
Dommelen
Omklemmen
Boomstam
Kampioen
Druk
Lawaai
Wild
Hevig
Veilig
Uitproberen
Bang
Heimwee
Durven
Dagen
Weken
Seizoenen
Vrij
Blij
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