
Drie Eendjes 
Gingen 

   Wandelen…

EEn EducatiEf muzikaal vErhaal vErzorgd 
door fluitistEn van hEt noord nEdErlands 

fluit collEctiEf Kom en maak 
dit spannende 

verhaal mee!



een mooie dag lopen 3 kleine eendjes weg uit hun moeders 
nest. Ze beleven een spannend avontuur waarbij ze voor 

het eerst van hun leven kennis maken met heel veel 
verschillende dieren en hoe dit afloopt…………

p



De musici en verteller vormen het Noord Nederlands Fluit 
Collectief. Zij zijn allen professioneel werkzaam als zelfstandig 
ondernemer of  bij muziekscholen.  Ze bespelen vijf verschillende 
soorten dwarsfluiten, van klein tot heel groot.

Het avontuur van de drie kleine eendjes begint met het fluit 
ensemble. Zij spelen het liedje van de 3 kleine eendjes met 
rode teentjes. Vervolgens worden de verschillende dwarsfluiten 
geïntroduceerd en zingen de kinderen het liedje mee. Hierna wordt 
het verhaal verteld,  begeleid door dwarsfluit muziek. Tot slot wordt 
de ‘eenden rap’ gezongen samen met de fluitisten.
 
De school krijgt 2 weken voor de voorstelling de decorstukken 
(formaat A0) en een opname van het liedje. Het is de bedoeling 
dat de kinderen de decorstukken van te voren met de klas gaan 
inkleuren, verven of versieren. Ze worden gebruikt tijdens de 
voorstelling.  Het liedje van de drie eendjes met rode teentjes kan 
van te voren worden ingestudeerd met de klas, zodat ze het goed 
kunnen mee zingen tijdens de voorstelling.  Als aandenken mogen 
de kinderen de decorstukken die ze zelf gemaakt hebben houden 
en krijgen een kleurplaat mee.

Door:
Jacqueline Ebbers, vertelster
Wietske Zoethout, dwarsfluit en 
piccolo
Berthe Haringsma, dwarsfluit
Marianne Wijbenga, dwarsfluit
Marlies de Jager, dwarsfluit
Anke Drentje, altfluit
Ineke van Slageren, basfluit
Paul Steemers, contrabasfluit

Duur: 45 minuten. 
Locatie: speellokaal voor kleuters. 
Aantal speelbeurten per dag: 
minimaal 2, maximaal 3. 
Nodig: 9 stoelen zonder leuning

Een educatief vertel- en meedoe- 
concert voor het basisonderwijs, 
groep 1 tot en met 3, verzorgd door 
fluitisten van het Noord Nederlands 
Fluit Collectief
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Het verhaal: Three Ducks went wandering is geschreven door Ron Roy 
en is voorzien van tekeningen van Paul Galdone. De muziek is van  Kanazawa 
Yasunori en gearrangeerd voor dit programma door Jacqueline Ebbers. 

Info adres: 
Stichting Noord Nederlands Fluit Collectief, gevestigd te Leeuwarden
stichtingnnfc@gmail.com
Contact: W. Zoethout
06 40172722
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