Meedoe-kleuterconcert
altviool
klarinet
slagwerk
contrabas

Vóór het meedoe-concert:
Introduceer de instrumenten. In 123ZING zijn korte interviews te vinden met muzikanten die allemaal iets vertellen over hun
instrument. Ze vertellen waarom ze hun eigen instrument gekozen hebben en ook speelt iedereen heel kort een favoriet muziekje.
De contrabasist, Joost, doet een stukje van de olifant uit het Carnaval der Dieren: toevallig!
zoek op: EXTRA: Klassieke instrumenten: interviews | Leerlijn 5-6 | 4A
Het is leuk (en belangrijk) om de muziek van te voren al een keertje te laten horen! Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen
tijdens de voorstelling. Je kunt de link van het NNO gebruiken: https://nno.nu/lesbrief-carnaval-des-animaux
Luister in ieder geval naar:
Aquarium, de Vissen. In 123ZING kun je met boomwhackers meespelen met dit stuk, voor gevorderde kleuterklassen (het is groep
3/4 niveau!). Of misschien willen oudere kinderen dit doen terwijl de kleuters als vissen door de klas bewegen…
zoek op: meespelen met Le Carnaval des Animaux | Aquarium
de Olifant. Kijk hier eens naar Jarno (7) die de muziek op een cello speelt; heel knap!
https://www.youtube.com/watch?v=SQvxBa5wCGk
de Kangoeroe en de jager. De muziek bestaat uit snelle korte ‘spring’ tonen en langzame ‘slowmotion’ tonen. Luister eerst samen
en bedenk bij allebei een beweging (traag en snel); laat de kinderen verschillende opties bedenken en hun hele lijf gebruiken.
Spreek twee bewegingen af en doe dit een met elkaar een paar keer op muziek.
Koekoek. De muzikanten spelen een kort stukje van dit muziekstuk, zodat de kleuters tijdens de voorstelling mee kunnen tellen.
Het eigenlijke stuk duurt veel langer. Voor muzikale leerkrachten: de koekoek is mee te spelen met boomwhackers of xylofoon:
probeer maar: je hebt nodig een hoge C (de korte rode boomwhacker), en de blauwige G#/Ab (= een zwarte toets op de piano).
Super leuk! Een creatieve opdracht bij deze muziek is een bos tekenen/schilderen en een koekoek erin tekenen. Het is een vogel
met vlekjes en hoe hij eieren legt is ook een bijzonder verhaal!
het verhaal in een grappig filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YY8z1oToOBQ
het verhaal op een serieuze website: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/koekoek
de Zwaan. Sierlijke, langzame muziek die in de voorstelling gebruikt wordt om in 2 groepen te dansen.
Koninklijke Mars van de Leeuw. De kinderen gaan in de voorstelling meelopen, zwaaien en brullen. Horen ze de leeuw brullen in
de muziek? Kun je ook (zonder stem) brulgeluiden maken? Hoe dan?
Verder interessant: Carnaval der Dieren App, voor digibord en ipad:
https://www.concertgebouworkest.nl/educatieve-apps
Scholen kunnen deze pc app gratis aanvragen, stuur een mail met naam
en adres school naar info@followamuse.nl

Na het meedoe-concert:
Zet de muziek eens aan tijdens een werkles, hoe reageren de kinderen?
Herkennen ze de muziek? Misschien willen ze erover tekenen, schilderen of kleien?
Misschien willen ze met poppen van dieren spelen? Dansen? Kies wat er bij
jouw groep past.
Veel plezier!
Kunstkade: Heleen

