DE HUTSPOTPRINS
schoolconcert voor
groep 3 en 4
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LES 1
HET SYMFONIEORKEST
Het symfonieorkest is een grote groep van musici. Iedereen speelt één of meerdere instrumenten
samen met andere collega´s. Elk instrument heeft een andere functie: zo kun je de melodie, het
ritme of de harmonische begeleiding spelen. Alleen als alles op de juiste manier gespeeld wordt,
klinkt er wonderschone muziek.
Klik hier voor informatie over het orkest: het NNO in 2.5 minuten
Hoe weten zo veel mensen wanneer ze moeten spelen? En hoe snel? Dat is de taak van de
dirigent.

ONTMOET HET NOORD NEDERLANDS ORKEST
Vandaag leer je het Noord Nederlands Orkest kennen. Dit ga je doen door bij ze op bezoek te
gaan, maar dit doe je op een speciale manier.
Door een Ipad of computer te gebruiken krijg je een plekje midden in het orkest! Op deze manier
kan je goed kijken wie er spelen in het orkest en welke instrumenten er allemaal zijn. Door je Ipad
of muis te bewegen kan je tijdens het spelen van het orkest rondkijken. Zo ga je op zoek naar alle
antwoorden.
Klik hier voor een educatieve 360° filmpje van het Noord Nederlands Orkest
Zoals je hier in de video kunt zien, hebben de dirigent en de orkestleden allemaal hun vaste plaats.
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Wie zit waar?
Ieder instrument heeft een vaste plaats in het orkest. Welke instrumentengroep hoort bij welk
nummer? Trek lijntjes tussen de nummers en de instrumenten.

1

2

3

4

Wat is het verschil tussen viool 1 en viool 2?

Viool 1: ____________________________________________________
Viool 2: ____________________________________________________
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Bij welke groep speelt Lianne viool?
o Viool 1
o Viool 2

Op welk plaatje zie je de fagot?
Omcirkel het juiste plaatje

Gebruik je een riet of een mondstuk bij de trompet?
Zet een kruisje bij het juiste plaatje
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BLZ 5: EXTRA WERKBLAD
NIVEAU GROEP 4

Welk instrument bespeelt Menno het liefst?

___________________________________________________

Kan jij alle instrumenten vinden die bij het slagwerk horen?
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DE DIRIGENT
De dirigent is de orkestleider. Zijn taak is het instuderen van nieuwe muziekstukken, samen met
alle orkestleden. Hij speelt geen instrument, hij praat niet. Met een dirigeerstok in zijn handen laat
hij zien hoe de muziek moet klinken. Hij geeft het tempo aan, de inzet van verschillende
instrumenten en andere belangrijke dingen, zoals de dynamiek en de emoties die bij de
muziek horen.

In welke hand houdt de dirigent zijn dirigeerstok?
Zet een kruisje bij de juiste hand

links

rechts
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LES 4

BODYPERCUSSION
Ervaar het maken van geluiden zoals wind, regen, storm en donderslag d.m.v. de stem en het
lichaam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zachte wind: wrijven in de handen
sterkere wind: wrijven met de handen over de bovenbenen
harde wind: een sisgeluid maken met de mond (sssh) dat luider en zachter wordt
storm met regen: klappen met de handen op de bovenbenen
stevige storm met stortregen: stampen met de voeten op de grond
donderslag: gezamelijk op hetzelfde moment een keer op de grond stampen

Dit kan zittend geoefend worden.
TOVERSPREUK
Leer ritmisch het toverspreuk spreken!
Ritme is belangrijk bij muziek maken. Door de toverspreuk ritmisch te spreken, leer je dat je met
hulp van de taal en je stem ritme kunt creëren en dat dit ook opgeschreven kan worden.
De opname helpt om de toverspreuk te leren. Samen met het geluidsfragment hieronder leer je de
tekst te spreken. Oefen de spreuk: Pisca poef pedibus veni vit

Klik hier voor het geluidsfragment
van De Toverspreuk.

De Toverspreuk
Met deze spreuk gaat de staart
van de meermin weg.
Let op, luister goed wat ik jou nu zeg:
Neem een veer en een haar
en zeg mij maar na!
Pisca poef pedibus veni vit,
ja heel goed.
Nu de zwaai met de veer
en de spreuk is al klaar.
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