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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT  
ter voorbereiding op het schoolconcert  
 

 
 
 
Beste leerkracht,  
 
Binnenkort komen vijf musici van het Noord Nederlands Orkest met twee violen, altviool, cello en 
een contrabas naar uw school om voor groep 3/4 het concert ‘De Hutspotprins’ te verzorgen.  
In dit document vindt u meer (achtergrond)informatie over het concert, zodat u weet wat u kunt 
verwachten om daar naar eigen inzicht op te anticiperen. 
 
Inhoud concert 
Het zelfbedachte sprookje wordt muzikaal verteld door een strijkkwintet. Naast gebruik van diverse 
muziekstijlen maken de musici samen met de kinderen verschillende geluiden om het verhaal tot 
leven te wekken (bodypercussion).  

Bij de voorstelling De Hutspotprins hoort lesmateriaal. Deze dient ter voorbereiding of ter 
verwerking van het concert.  
 

Leerdoelen  
Wat is een orkest? 
Leren kennen van het Noord Nederlands Orkest. 
Welke rol heeft de dirigent? 
Leren herkennen van instrumenten 
Ervaren van geluiden, die door de eigen stem en eigen lichaam onstaan     
(bodypercussion). 
 

Lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat  uit 2 lessen: een kennismaking met het Noord Nederlands Orkest en  
een voorbereiding op het schoolconcert (body percussion). 
 
Les 1 De leerlingen leren het NNO kennen aan de hand van een 360° filmpje.  
Om het filmpje te gebruiken hebben de kinderen een tablet nodig en openen de link onderaan 
bladzijde 2 in het werkblad. Als ze het filmpje openen is het van belang de tablet recht voor je te 
houden zodat het ijkpunt van het 360 graden filmpje goed staat. 

Daarnaast is het handig om gebruik te maken van een koptelefoon. Op deze manier voorkomt u 
dat de geluiden van de tablets door elkaar gaan. Omdat de opnames van het filmpje zijn gemaakt 
tijdens een kindervoorstelling lopen er twee acteurs door het beeld. Normaal gesproken zitten zij 
niet bij het orkest. 
 
Natuurlijk kunt u ook zelf het filmpje bedienen en samen met de kinderen klassikaal kijken via het 
digibord.  N.B.: alleen bladzijde 5 is extra voor groep 4. 
 
Les 2 De leerlingen ervaren het maken van geluiden zoals wind, regen, storm en donderslag 
d.m.v. de stem en het lichaam. Doe deze les klassikaal met de leerlingen.  
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De muziek (bewerkt) 
Antonio Vivaldi  Vioolconcert in Es groot, KV 253 La tempesta di mare 
Antonio Vivaldi De Vier jaargetijden 3, deel uit De zomer 
Gioacchino Rossini  Petite messe solennelle 
Giacomo Puccini O mio bambino caro 
Edvard Grieg   Holberg Suite, Prelude 
Gioacchino Rossini gedeelte uit ouverture van Guillaume Tell 
Daarnaast worden ook andere muziekstijlen gebruikt. 

  
Musici 
Het Hutspotprins Ensemble bestaat uit: 
verteller en contrabas  Finne van der Maar 
viool    Justyna Mrozek en Michiel Klep 
altviool    Kristin Stets 
cello     Kate Harris 

 
 
Speellokaal of gymzaal 
De Hutspotprins wordt op school gespeeld. Ter voorbereiding op het concert vragen wij de school 
de volgende zaken m.b.t. de ruimte in acht te nemen: 
  

- Het concert dient bij voorkeur in het speellokaal of de gymzaal plaats te vinden (bij voorkeur 
min. 10 x 15 m.). 

- Voldoende licht in de ruimte om de partituren goed te kunnen lezen. 
- De gymzaal dient opgeruimd te zijn voor aankomst van de musici. De bankjes graag in het 

midden (liefst max. 2 rijen achter elkaar) of in een U-vorm, zodat de kinderen daarop plaats 
kunnen nemen.  

- De musici zijn circa 30 minuten voor aanvang van het concert op school aanwezig om e.e.a. in 
de ruimte klaar te zetten en zich voor te bereiden. 

- Na afloop van het concert hebben de musici circa 15 minuten nodig om af te bouwen en hun 
spullen weer op te ruimen.  

 
We kijken er naar uit uw school te bezoeken!  
 

 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze brief 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 
T.  050-369 58 11 
 
en 
 
Johannes Terpstra 
E.  j.terpstra@nno.nu 
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