


OVER WATER EN ZEE ENZO (4+) 
Varen, piraten, verstekelingen en meer!

Muziektheater Briza neemt je mee op een muzikale reis via de Noordzee naar Ierland, IJsland, de 
Cariben en Zweden. Honderd jaar geleden gingen twee meisjes  stiekem aan boord van een 
vissersschip. Ze verkleden zich als jongens en niemand heeft het in de gaten en wat blijkt? Meisjes 
kunnen het zelfde werk doen als jongens! 
Het schip raakt uit koers op weg naar Zweden en beleeft allerlei avonturen.
Een vrolijke interactieve muziekvoorstelling met verschillende soorten muziekinstrumenten en 
liedteksten uit verschillende landen passeren de revue. 
De liedjes gaan onder andere over zeilen en reizen over het water, de betekenis van water, werken 
op zee, zeedieren, vissen en piraten. De leerlingen kunnen meezingen en muziek maken, enkele 
leerlingen worden uitgenodigd om op het podium mee te doen. 

 

Voor wie is de theater-muziekvoorstelling
De interactieve theatermuziek voorstelling richt 
zich op leerlingen van groep 1-2,3,4 van het 
primair onderwijs.  

Speelperiode
Vanaf februari 2020 tot en met februari 2022

Bij welke leerlijn sluit de voorstelling aan
De voorstelling sluit aan bij zowel de muziek-
leerlijn als de theaterleerlijn.

In welke aandachtsgebieden passen de 
doelstellingen van het project
Kunst en cultuur.

Kerndoelen waarbij het project aansluit
Mens en samenleving
• 37: De leerlingen leren zich te gedragen 
   vanuit respect voor algemeen aan vaarde  
  waarden en normen.

Kunstzinnige oriëntatie
• 54: De leerlingen leren beelden, taal, mu
   ziek, spel en beweging te gebruiken, om    
   er gevoelens en ervaringen mee uit te 
   drukken en om er mee te communiceren; 
• 55: De leerlingen leren op eigen werk en 
   dat van anderen te reflecteren. 

Nederlands
• 1: De leerlingen leren informatie te 
   verwerven uit gesproken taal. Ze leren 
   tevens die informatie, mondeling of 
   schriftelijk, gestructureerd weer te geven;
• 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen 
   en schrijven van voor hen bestemde 
   verhalen, gedichten en informatieve 
   teksten;
• 12: De leerlingen verwerven een adequate  
   woordenschat en strategieën voor het 
   begrijpen van voor hen onbekende 
   woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook    
   begrippen die het leerlingen mogelijk 
   maken over taal te denken en te spreken.
 

Welke leerlijnthema’s sluit de voorstelling 
aan
Verhalen, Utopia, identiteit.

Bij welke disciplines sluit de voorstelling aan
Muziek/zang, dans en theater. 
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Wat maakt het project bijzonder
Briza steekt gelijk van wal. De voorstelling 
start direct op zee, leerlingen komen 
helemaal in de sfeer door de 
piratenbemanning, de muziek, de attributen, 
de belichting en de (zee) geluiden.  In deze 
productie wil Briza vooral muziek maken met 
de leerlingen. Door de herhalingen van het 
voor en nazingen kunnen alle leerlingen de 
liedjes meezingen. De leerlingen worden zo 
veel mogelijk actief bij de voorstelling 
betrokken. Briza wil met deze voorstelling 
benadrukken dat meisjes en jongens gelijk 
zijn.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal is voor groep 1-2, 3 en 4. 
Sommige opdrachten zijn voor alle groepen 
geschikt, sommige opdrachten zijn meer 
geschikt om samen met de leerkracht te 
maken.  
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende 
elementen:
• (deze) instructiebrief voor de leerkracht;
• werkblad voor de leerlingen.

Lessuggesties voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te 
behandelen met de groep. De leerlingen 
zullen hierdoor goed voorbereid zijn en de 
voorstelling daarna beter verwerken.

Hoofdthema’s van de voorstelling en het 
lesmateriaal 
• Muziek en zang uit verschillende landen 
Briza speelt zelf gecomponeerde muziek 
maar er is ook folkmuziek uit verschillende 
landen. De liedteksten gaan onder andere 
over de zee, water, werken aan boord, over 
varen en piraten.  

• Leer elkaars muziek kennen en waarderen
Kinderen (vooral) in de grote steden leven door 
emigratie met mensen uit verschillende culturen 
om zich heen. Het kan bijzonder en plezierig zijn 
om de muziek van andere culturen te ervaren, zo 
leer je elkaar beter kennen. De leerlingen 
kunnen ontdekken dat verschillende soorten 
muziek van andere culturen ook dezelfde 
muziekthema’s en effecten kunnen hebben, 
want ook die muziek kan vrolijk stemmen, je blij, 
verdrietig, of rustig maken.   

• Luisteren naar muziek en zelf muziek maken
Leerlingen zien en horen tijdens de voorstelling 
het verschil tussen snaar-, blaas- en 
slaginstrumenten. Ook leren ze dat je met je 
eigen lichaam muziek kunt maken door klappen, 
zingen en bewegen.

Welke subthema’s zitten er in de lied 
(teksten) van de voorstelling?
Varen, reizen, jongens en meisjes/emancipatie, 
vroeger, zeewater, drinkwater, milieu, muziek uit 
andere culturen en landen, de Noordzee, 
zeedieren en piraten.

Welke doelstellingen zitten er in de 
voorstelling
• Met muziek, liedjes, bewegingen (dans) en  
   sketches wordt de interesse voor cultuur en 
   kunst gewekt.
• Samen muziek maken, samen zingen.
• Een bijdrage leveren aan de emancipatie van 
   meisjes. Meisjes en jongens kunnen (veelal) 
   hetzelfde werk doen.  

Plaats van handeling van de voorstelling
De voorstelling wordt gespeeld op de scholen 
maar ook in het Zeeheldentheater.
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Didactische elementen
Bij het maken van de voorstelling en het 
lesmateriaal zijn de volgende didactische 
elementen opgenomen: 
• De leerling krijgt basisvaardigheden 
   aangeboden op het terrein van waarneming,   
   verbeelding, conceptualisering en analyse, de 
   leerling ontwikkelt deze vaardigheden via 
   receptie, reflectie en productie; 
• De voorstelling draagt bij aan 
   taalbeheersing, aan ontwikkeling van 
   muzikale creativiteit, aan de ontwikkeling van   
   cultureel burgerschap en  (cultureel) 
   zelfbewust zijn.
• De voorstelling draagt bij aan 
   taalbeheersing, aan ontwikkeling van 
   muzikale creativiteit, aan de ontwikkeling van 
   cultureel burgerschap en  (cultureel) 
   zelfbewustzijn, het ontwikkelen van diverse 
   vaardigheden: waarnemen, verbeelden via   
   receptie, reflectie en productie; 

Muziekinstrumenten uit de voorstelling
Accordeon, Viool, Akoestische basgitaar, Lepels, 
Dwarsfluit, Scheepsbel.

Caja of el cajon
Dit instrument is een combinatie van een 
digitale en een akoestische caja, met speciale 
effecten. De caja, komt uit Zuid-Amerika en 
Spanje, het is een houten kist die met de 
handen wordt bespeeld;

Ukelele
Komt oorspronkelijk uit Madeira, het is een 
snaarinstrument dat hoort tot de luitachtigen, 
die weer is onderverdeeld in de gitaarfamilie.

Rainstick

Of ook wel een regenstok is een lange, holle 
buis die gedeeltelijk is gevuld met kleine 
steentjes of bonen met kleine spelden of 
doornen die spiraalvormig op het binnen 
oppervlak zijn gerangschikt.  Wanneer de stok 
ondersteboven valt, vallen de kiezelstenen naar 
het andere uiteinde van de buis, waardoor 
het geluid doet denken aan vallende regen. 
Oorspronkelijk komt dit instrument uit Chili en 
Argentinië, maar er komen ook verschillende 
soorten uit Zuidoost-Azië, Afrika en Australië.

Kazoo
Mondblaasinstrumentje.

Muzikanten
Jan Erik Noske: zang en spel, fluit en ukelele
Jaro Stulrajter: viool en akoestische basgitaar
Shakira Wardenaar: zang, dans, spel en 
percussie
Yvette Olof: zang, dans en spel
Gregorie Vanhouttem: caja en percussiespel

Boeken te leen bij de (Centrale) Bibliotheek 
te Den Haag
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl

Tip: haal bij de bibliotheek een aantal van de 
onderstaande boeken, om voor te lezen maar 
ook neerleggen/zetten in de klas (mooie 
sfeertekeningen over de zee, zeedieren etc.)

Overzee, Annamarie van Haeringen, Tonke 
Dragt, Sjoerd Kuyper, bundel met 3 verhalen 
waarin de zee een grote rol speelt, vanaf ca. 4 
jaar

De Laatste jsberen, Harry Horse, een reis naar 
de Noordpool om ijsberen te zien, vanaf ca. 4 
jaar

Het Aquarium Is Eng, Suzanne Jankowski, 
prentenboek over aqariumbeesten vanaf ca. 4 
jaar

Ko De Kreeft Versiert Zijn Huis, Eric Carle, Ko 
ontmoet zeedieren die graag op zijn huisje 
willen wonen, vanaf ca. 4 jaar
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De Mooiste Vis Van De Zee, Marcus Pfister, 
over regenboog de mooiste vis van de zee, 
vanaf ca. 4 jaar.

Ga Je Mee Op Reis? Nannie Kuiper, Boris en 
Basje gaan op reis, komen op allerlei plekken, 
ook per schip over zee, vanaf ca. 4 jaar.

De Gevaarlijke Reis, Max Veldhuis

Kapitein Zeepok, Georges Duplaix, Een 
kapitein woont op zijn boot, zijn bemanning 
bestaat uit dieren, vanaf ca. 4 jaar.

Kleine Ijsbeer Weet Jij De Weg? Hans de Beer, 
Ijsbeer verveelt zich en gaat op reis, vanaf ca. 
4 jaar.

Een Ijsbeer In De Tropen, Hans de Beer, een 
ijsbeer belandt op een ijsschots in de tropen, 
vanaf ca. 4 jaar.

Drinkwater, Zeger van Mersbergen, 
informatieboekje vanaf 6 jaar

100 Wonderbaarlijke Verhalen Over De 
Natuur, Thomas Hegbrook, tekeningen om 
zelf verhalen bij te vertellen. Vanaf 4 jaar.

Plasticsoep, Judith Koppens, kikker en vos 
vinden plastic afval op het strand en in de zee. 
Wat kunnen ze doen om zelf minder plastic te 
gebruiken? Vanaf 5 t/m 7 jaar.

Liedjesboeken met o.a. liedjes over water

Alle Liedjes Met Een Hoepeltje Er Om, Van 
Holkema en Warendorf

Alle Eendjes Zwemmen In Het Water, met 
tekeningen van Jan Jutte

Websites en cd, dvd
https://www.dunea.nl/bezoekerscentrum/
educatie/primair-onderwijs
Op deze sites zijn excursies te vinden 

In Den Haag zijn diverse musea te bezoeken die 
thematisch aansluiten op de voorstelling 
Muzee scheveningen en Panorama Mesdag

Over de voorstelling
Voor alle groepen
Hieronder een trailer van de voorstelling aan 
de groep zien, zie deze link: 

Om voor te lezen (of in eigen woorden te 
vertellen aan de klas)

We gaan luisteren naar muziek over zee en 
water
Tijdens  de voorstelling ‘Over water en zee en 
zo’ ga je mee op reis met een vissersschip. Je 
gaat luisteren naar muziek over water maar 
ook naar muziek uit  ‘koude’ landen, Ierland, 
Zweden, IJsland en ‘warme’ landen uit de 
Cariben.  De liedjes gaan over de visserij op 
zee,  piraten, het geluid van water en zeedieren 
en allerlei soorten vissen.

Water is heel belangrijk voor mensen, planten 
en dieren op aarde. Zonder water kunnen we 
niet leven. Je gebruikt water om te drinken, om 
jezelf te wassen, om eten en kleding te wassen 
en nog voor een heleboel andere dingen. 
Water vind je in de zee, in de rivieren en de 
sloten, het valt uit de lucht als regen of het is 
er in de vorm van ijs. 

Ieder land heeft zijn eigen muziek. In de 
Cariben maken ze andere muziek dan in 
Zweden of  Nederland. Waar je ook komt in 
de wereld  overal wordt muziek gemaakt over 
dezelfde onderwerpen zoals over de liefde,  
heimwee, op reis gaan, maar bijvoorbeeld ook 
over water.    
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https://youtu.be/JdLSiI0js-
dE



Liedteksten uit de voorstelling
Hieronder staan een paar liedteksten uit de 
voorstelling die alvast geoefend kunnen worden 
met de klas.  
Zoveel soorten mensen, refrein Alle hens aan 
dek, Wij zeilen refrein

In Nederland wonen mensen uit heel veel 
verschillende landen! Als je naar elkaars muziek 
luistert, kun je elkaar wat beter leren kennen.  
De muziek die in bepaald land wordt gemaakt 
is altijd verbonden met hoe mensen er leven en 
de geschiedenis  van dat land. De 
muziekinstrumenten zijn vaak anders en wordt 
er op verschillende manieren gezongen.  

Kom en geniet van de voorstelling ‘Over 
water en zee en zo’ van Briza, waar je zelf ook 
muziek mag maken! 

D O C E N T E N L E S B R I E F

BRIZA TROMPSTRAAT 340 2518 BT DEN HAAG TEL. 070-365404/3992222 WWW.BRIZA.NL

Zoveel Soorten Mensen
Voor en na zingen

BRIZA
Wij zeilen mee...............
Met de boot over zee.....
We gaan op avontuur....
Samen door het vuur....

KINDEREN
Wij zeilen mee...............
Met de boot over zee.....
We gaan op avontuur....
Samen door het vuur....

Wij Zeilen Mee 
Voor en nazingen met de kinderen

Piraten Piraten

Piraten Piraten
In alle maten
Piraten Piraten
Wit, zwart en bruin

Iedereen gelijk.....
Dat maakt de wereld rijk!....

Piraten Piraten
In alle maten
Piraten Piraten
Ze zoeken een fortuin
2x

Allemaal hetzelfde....
Voor meisjes en voor jongens...

Allemaal hetzelfde....
Voor meisjes en voor jongens...

Iedereen gelijk.....
Dat maakt de wereld rijk!....



Opdracht groep 1-2 en 3-4

Vraag de leerlingen, liedjes op te noemen die 
over water gaan

Hieronder als voor beeld Nederlandse liedjes 
over water, zie ook  www.liedjesland.com/
Liedjes/kinderliedjes/kinderliedjes.htm
(maar er zijn natuurlijk ook anderstalige 
liedjes over water op te noemen!)

Zing eventueel deze liedjes met de klas (voor 
groep 1-2 en eventueel groep 3).

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Al die willen te kaap’ren varen
3. Tien kleine visjes die zwommen naar de    
     zee
4. Berend Botje ging uit varen
5. Daar was laatst een meisje loos
6. Onder moeders paraplu
7. Schipper mag ik over varen
8  Twee emmertjes water halen
9. Zeg ken jij de mosselman

Opdracht voor alle groepen

Vraag aan de leerlingen welke soorten 
schepen/boten er bestaan en waarvoor we 
deze schepen gebruiken?

Voorbeelden:
• Zeilboot, zeilen voor plezier, maar ook 
   voor de visvangst;
• Roeiboot, om over te varen van de ene 
   kant naar de andere kant, voor plezier;
• Veerpont, om met de auto, de fiets of 
   als voetganger van de ene kant naar de 
   andere kant over te steken;
• Stoomboot, Sinterklaas;
• Visserschip, om mee te gaan vissen;
• Baggerschip, is een schip dat speciaal 
   ontworpen is om materiaal (zand, klei, 
    rots) van de zee-, rivier- of meer 
    bodem op te nemen en op een andere 
    plaats te dumpen. 
• Plezierjacht, een boot om voor je 
   plezier mee te varen;

• Politieboot, politie op het water maakt hier     
   gebruik van;
• Cruiseschip, dit zijn vaak grote schepen waar
   mee vakantiereizen worden gemaakt;
• Gondel, dit is een Italiaanse boot die vooral in 
   Venetië wordt gebruikt om mensen en 
   goederen te vervoeren;
• Speelgoedboot 
• Tankschip, vervoert olie.
• Piratenschip, een schip met boeven, die 
   andere schepen van hun lading willen 
   beroven. 
• Containerschip, om spullen in te vervoeren, 
   dit kan van alles zijn.
• Oorlogsschip

Vraag de leerlingen ook welke zeevissen (uit 
de Noordzee of andere zeeën) ze kennen?

• Haring
• Kabeljauw
• Schol
• Inktvis
• Walvis
• Dolfijn 
• Haai

Welke schelpdieren of andere zeedieren?

• Oester
• Mossel
• Krab
• Kwal
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Opdracht voor groep 1-2
Waterspel: uitbeelden, kleuren en 
kringgesprek over water

Hier staan vier A4 tekeningen over het 
gebruiken van water:
• Om tanden te poetsen, te douchen/te wassen 
• Lopen in de regen met kaplaarzen en paraplu
• Matroos vaart op een zeilboot en kijkt uit over 
   de zee
• Thee drinken

Print deze tekeningen uit voor alle kinderen in 
de klas, maar voordat ze het gaan kleuren doen 
ze eerst een uitbeeldspel. Laat een groepje 
kinderen om de beurt een tekening pakken, die 
ze niet aan de anderen laten zien. Ze beelden 
uit wat er op de tekening staat en de anderen 
moeten het raden. Daarna de tekeningen 
inkleuren. 

Kringgesprek over water, hieronder 
voorbeelden van vragen:
Praat met de leerlingen over de betekenis van 
water, waarom en voor wie is water belangrijk? 
Waarvoor gebruiken we het? 

Opdracht voor groep 3-4
Uitdrukkingen met water er in, de goede 
betekenis er achter zetten
Vraag aan de leerlingen of ze de betekenis van 
deze uitdrukkingen kennen:

1. Een zee van tijd hebben
2. Na regen komt zonneschijn
3. Een storm in een glas water
4. Alle hens aan dek
5. Van de regen in de drup komen

Betekenis:
1. Na een vervelende tijd komt ook weer een 
    betere tijd.
2. Alle matrozen moeten naar het dek komen, 
    iedereen moet meehelpen.
3. Dat was veel drukte om niets.
4. Heel veel tijd ergens voor hebben.
5. Het wordt alleen maar erger in plaats van 
   beter. 

Kennen de leerlingen nog meer uitdrukkingen 
of spreekwoorden over water, de zee of varen?

Kunstig vouwwerkje van een 
piratenhoed

Opdracht voor groep 1-2 (jongste kleuters 
hebben bij deze opdracht hulp nodig) en 3-4

Neem een A4’tje en volg de instructies voor de 
vouwwijze. Laat de leerlingen tekeningen 
maken op de piratenhoed die te maken hebben 
met het leven van een piraat, zoals een anker, 
papagaai, een doodshoofd, een tatoeage etc. 
Het zou leuk zijn als de leerlingen de 
piratenhoed opzetten als ze naar de voorstelling 
gaan. 

Waarmee vervuilen de mensen het water en 
hoe doen ze dit? (Plastic) Hoe kun je het water 
in de zee en in de rivieren schoon houden? Wij 
draaien hier de kraan open en er komt zomaar 
water uit, was dit altijd al zo en is dit in andere 
landen ook zo? Wat zijn de gevaren van water? 
Denk aan overstromingen, ziek worden van 
slecht water. Wat is het verschil tussen 
zeewater en kraanwater?

ZIE ALLE INSTRUCTIEBLADEN VOOR DE 
OPDRACHTEN HIERONDER ACHTER IN 
DEZE LESBRIEF
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Opdracht voor alle groepen



Kringgesprek na de voorstelling
Praat na over de muziekvoorstelling, hoe vond 
iedereen het? Welke liedjes uit welk land vond 
je het mooist en waarom? Waar gingen de 
liedjes over? Wie maakt er zelf ook muziek of 
heeft muziekles? Welke instrumenten vond je 
mooi? Kende je dit instrument, weet je hoe dit 
heet? Ken je zelf liedjes die over water gaan, 
zou je die kunnen zingen? Welk liedje zou je 
graag nog een keer willen horen?

Rainstick

1. Knip een stuk van een kartonnen koker van 
een keukenrol af als die te lang is en verf de 
keukenrol in een kleur die je mooi vindt.
2. Zet de keukenrol staand op een wit dubbel 
gevouwen papiertje. Maak een cirkel die drie 
keer groter is dan de cirkel van de keukenrol. 
3. Knip de 2 cirkels uit. 
4. Bedek 1 gat van de keukenrol met 1 
uitgeknipte cirkel en maak deze vast met een 
elastiek of met lijm. 
5. Knip een stuk aluminiumfolie dat 2 keer zo 
lang is als je keukenrol. Kneed de 
aluminiumfolie helemaal bij elkaar zodat het 
er uit gaat zien als een dunne stok. 
6. Buig de aluminiumfolie doormidden en 
draai de twee uiteinden om elkaar heen. 
7. Plaats het stuk aluminiumfolie in de 
keukenrol en schenk een hand vol met rijst of 
macaroni in de keukenrol. 
8. Maak het andere gat van de keukenrol met 
de andere uitgeknipte cirkel dicht met een 
elastiek of lijm. Versier het zoals je wilt en je 
regenstok is klaar!

Zie ook de tekening hieronder, dit heb je 
nodig:
• Koker van keukenrol
• Vulling voor in de koker, zoals popcorn 
   pitten of rijst of zand, macaroni. 
• Lijm, stiften/verf, schaar. 

Kleurplaat Schepen
Zie instructiebladen achter in de lesbrief.

Meer informatie over de voorstelling
Meer informatie is te vinden op www.briza.nl
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Opdrachten voor alle groepen

Colofon
Educatief materiaal
Samenstelling docenten lesbrief en 
leerlingenwerkblad: Sandra Bal
Vormgeving, illustraties: Jasmine Tukiran, 
Grafisch Lyceum Rotterdam

Voorstelling
Idee en artistieke leiding: Yvette Olof en Jan 
Erik Noske
Script/regie: Yvette Olof
Composities en arrangementen: Jan Erik 
Noske
Contacten scholen: Ad van der Loo
Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
PR/Marketing: Noa van der Ven, Grafisch 
Lyceum Rotterdam
Lichttechniek: Jorick vd Meijs
Geluidtechniek: Lion Wittenberg 

Jan Erik Noske: zang en spel, fluit en ukelele
Jaro Stulrajter: viool en akoestische basgitaar
Shakira Wardenaar: zang, dans, spel en 
percussie
Yvette Olof: zang, dans en spel
Gregorie Vanhouttem: caja en percussiespel
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Maken van een rainstick










