Meedoe-kleuterconcert ‘Carnaval van de Dieren’
door het Noord Nederlands Orkest

VERWERKINGSLES
Beste leerkracht,
Met uw kleuters heeft u meegedaan aan het meedoe-concert ‘Carnaval van de Dieren’ van
het Noord Nederlands Orkest. Met deze verwerkingsles bieden wij u graag handvatten om in
de klas met de kinderen te reflecteren op het meedoe-concert. Een digitale versie van deze
lesbrief is te vinden op www.schoolkade.nl.
Dieren uit de workshop
In het meedoe-concert hebben we met de kleuters muziek uit ‘Le Carnaval des Animaux’ van
de Franse componist Saint-Saëns geassocieerd met diverse dieren en deze dieren
uitgebeeld. Op https://www.nno.nu/lesbrief-carnaval-des-animaux vindt u de gespeelde
muziek per dier. Die kunt u gebruiken om in de klas de muziek nogmaals te laten horen en
met de kinderen bijvoorbeeld de bewegingen uit het meedoe-concert te herhalen, hierop te
variëren of de kinderen nieuwe bewegingen te laten bedenken.
In het meedoe-concert zijn onder andere de volgende dieren en bewegingsoefeningen aan
bod gekomen:
Vissen - De helft van de groep beeldt op de plaats waterplanten uit en de andere helft
beweegt daar als vissen tussendoor. Wanneer de muziek wordt stopgezet, bevriezen ook de
leerlingen hun bewegingen.
Olifant - Leerlingen lopen (een beetje stampen mag, want de olifant is een zwaar dier) op het
ritme van de muziek, met de armen vormen ze de slurf. Variatie: laat de leerlingen in
tweetallen een olifant vormen, waarbij ze achter elkaar staan en het achterste kind met de
armen de oren van de olifant uitbeeldt.
Leeuw - Leerlingen lopen rechtop in een mooie rij en bewegen net zo statig als een
koning(in) met koninklijke gebaren, zoals buigen en zwaaien naar het volk. Wanneer de
leerlingen in de muziek de brul horen, mogen ze brullen als een leeuw!
Koekoek - Luisteroefening waarbij de leerlingen tellen hoe vaak ze de koekoek in de muziek
horen. Daarna luisteren ze nogmaals naar de muziek om nu mee te zingen op de momenten
dat ze de koekoek in de muziek horen.
Meer dieren!
In het meedoe-concert zijn 6 muziekfragmenten uit Carnaval des Animaux gebruikt. Carnaval
des Animaux is echter een 14-delige compositie van de componist Camille Saint-Saëns.
Saint-Saëns beeldt in de compositie, op een paar stukken na, een aantal dieren uit.
Op https://www.nno.nu/lesbrief-carnaval-des-animaux vindt u ook de composities voor
de andere dieren, die niet in het meedoe-concert gebruikt zijn. Beluister deze composities in
de klas om:
- de leerlingen te laten raden welk dier ze met deze muziek associëren (beeld uitzetten!)
- bewegingen te bedenken die bij het dier passen
- andere (luister)spelletjes te bedenken bij de muziek
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Tip
Er is een zeer kleurrijke, educatieve muziekapp te vinden in de App Store. Zoek op ‘Carnaval
der Dieren’ of klik hier. Deze is geschikt voor de iPad.
Contact
Mocht u naar aanleiding van deze les nog vragen hebben of meer informatie willen, neem
dan gerust contact op met de afdeling educatie van het NNO.
Gertrude Kokke
E: g.kokke@nno.nu
en
Linda Koezen-Zandbergen
E. l.zandbergen@nno.nu
T. 050-369 58 00
Veel plezier met ‘Carnaval van de Dieren’!

