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

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT
ter voorbereiding op het meedoe-concert
Beste leerkracht,
Binnenkort komen musici van het Noord Nederlands Orkest naar uw school om voor uw
kleuters het meedoe-concert ‘Carnaval van de Dieren’ te verzorgen. In dit document vindt u
meer (achtergrond)informatie over het meedoe-concert, zodat u weet wat u kunt verwachten
om daar naar eigen inzicht op te anticiperen.
Inhoud meedoe-concert
Met carnaval verkleden we ons en door te verkleden kan je iemand anders zijn / jezelf
veranderen. Muziek kan helpen om te veranderen. In dit meedoe-concert gaat de
presentator met de kinderen aan de slag en leert hoe ze zich door muziek en beweging
-maar zonder kostuum- kunnen veranderen. Gedurende het meedoe-concert veranderen de
kinderen in verschillende dieren. De musici spelen en helpen bij dit proces. De muziek die ze
spelen is uit ‘Le Carnaval des Animaux’ van de Franse componist Saint-Saëns.
Musici
Het meedoe-concert wordt in wisselende bezetting gespeeld door:
presentator:
Mirjam Dirks
altviool:
Ulrike Adam / Katharina Saerberg
contrabas:
Sven Otte
klarinet:
Joost van Rheeden
slagwerk:
Stefan Kirschbaum / Edwin van der Wolf
Voorbereiding
De klas graag van tevoren in twee groepjes verdelen. Indien gewenst kunt u bij de indeling
van de groepjes rekening houden met kinderen die graag dansen (dansgroepje) en kinderen
die minder gewend zijn om te bewegen / dansen. Wij zullen hier in het meedoe-concert
rekening mee houden. Doordat de leerlingen veel zullen bewegen, is het prettig als ze op
sokken of gymschoentjes naar het meedoe-concert toe komen.
Begeleiding
Wij vragen van de leerkracht een actieve bijdrage aan het meedoe-concert. Vijf minuten voor
aanvang van het meedoe-concert zal de presentator de leerkracht alvast in de klas
opzoeken voor een korte briefing. Extra begeleiders* zijn van harte uitgenodigd om ook aan
het meedoe-concert mee te doen! * Bijvoorbeeld klassenassistenten of stagiaires, maar
wellicht ook enkele kinderen uit groep 7/8.
Verwerkingsles
Bij dit meedoe-concert is een verwerkingsles ontwikkeld. Deze lesbrief biedt handvatten om
in de klas met de kinderen te reflecteren op het meedoe-concert. Na afloop van het meedoeconcert ontvangt u van de presentator de verwerkingsles (papieren versie). Een digitale
versie is ook te vinden op de site van Schoolkade.nl
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Gymzaal
Het meedoe-kleuterconcert ‘Carnaval van de Dieren’ wordt op school gespeeld. Ter
voorbereiding op het meedoe-concert vragen wij de school de volgende zaken m.b.t. de
ruimte in acht te nemen:
-

Het meedoe-concert dient bij voorkeur in de gymzaal plaats te vinden. Of anders in een
ruimte die groot genoeg is om de groep kleuters vrij te laten bewegen (bij voorkeur min.
10 x 20 m.), zoals speellokaal of gemeenschapszaal.
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 aan
twee kanten langs de muren plaatsen, zodat de kinderen daarop plaats kunnen nemen.
De musici zijn circa 30 minuten voor aanvang van het meedoe-concert op school
aanwezig om e.e.a. in de ruimte klaar te zetten en zich voor te bereiden.
Na afloop van het meedoe-concert hebben de musici circa 15 minuten nodig om af te
bouwen en hun spullen weer op te ruimen.

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
en
Linda Koezen-Zandbergen
E. l.zandbergen@nno.nu
T. 050-369 58 00

