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DOCENTENLESBRIEF

De kleurendief, 
‘Waar zijn de kleuren gebleven?’ 6+

Voor wie is de theater-muziekvoorstelling

Speelperiode

Bij welke leerlijn sluit de 
voorstelling aan

In welke aandachtsgebieden passen de 
doelstellingen van het project

Bij welke kerndoelen sluit het project aan
Mens en samenleving

Kunstzinnige oriëntatie

Nederlands

Bij welke disciplines sluit de 
voorstelling aan

Welke leerlijnthema’s sluit de voorstelling 
aan

• 34: De leerlingen leren zorg te dragen 
voor de psychische gezondheid van henzelf 
en anderen;
• 37: De leerlingen leren zich te gedragen 
vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen. 

• 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, 
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.  

• 1: De leerlingen leren informatie te ver-
werven 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 informatieveteksten;
• 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.

Identiteit, verhalen.

Muziek/zang, videoanimatie, 
dans en theater.  

De Kleurendief is een muzikaal ‘sprookje’ dat zich afspeelt 
in het kleurenbos. Heks Fetsi tovert in een boze bui alle 
kleuren weg en alles wordt zwart/wit. Wat is er met heks 
Fetsi gebeurd? Waarom wil zij dat alles zwart/wit is?
Samen met Kiki die in het sprookjesbos woont gaan de 
leerlingen een reis maken op zoek naar de kleuren. De 
wijze uil helpt hun daarbij door verschillende aanwijzingen 
te geven.
In een fantasierijke omgeving zal Briza met behulp van 
spel, verschillende soorten muziek, dans en bijzondere 
videoanimatie de leerlingen meevoeren. Ze gaan op zoek 
naar de kleuren die het leven mooier en gelukkiger 
maken!

In deze Briza-productie wil Briza het belang van 
veelkleurigheid en veelzijdigheid in de samenleving 
benadrukken. 

De voorstelling richt zich op leerlingen vanaf 
groep 3,4,5, van het primair onderwijs. 

De voorstelling sluit aan bij zowel de 
muziekleerlijn als de interdisciplinaire 
leerlijn, de voorstelling is een mix van 
muziek, theater en videoanimatie.

Kunst, cultuur, onderwijs, maatschappij en 
samenleving.

Vanaf februari 2020 tot en met februari 2022
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In welke aandachtsgebieden passen de 
doelstellingen van het project

Bij welke kerndoelen sluit het project aan

Wat maakt het project bijzonder

Lesmateriaal

Lessuggesties voor op school

Welke thema’s zitten er in de 
voorstelling?

Subthema’s

Welke doelstellingen zitten er 
in de voorstelling

Het lesmateriaal is geschrikt voor  
leerlingen vanaf groep 3. 
Sommige opdrachten zijn voor alle groepen  geschikt, 
sommige opdrachten zijn (voor groep 3 en 4) meer 
geschikt om samen met de leerkracht te maken.  
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende elementen:

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. 

• Probeer geen vooroordelen te hebben          
   voordat je iemand leert kennen en vermijd   
   om in hokjes denken;
• Een veelkleurige samenleving maakt het 
   leven veelzijdiger;
• Is de wereld mooier zwart-wit of vol kleur?;
• Samen staan we sterk.

• Waar word jij blij en gelukkig van?
• Wat zijn sprookjes?
• Gebruik je fantasie en denk kleurrijk.

Met muziek, liedjes, bewegingen 
(dans) en sketches wordt de interesse 
voor cultuur en kunst gewekt.

Een bijdrage leveren aan het geven van 
meer zelfvertrouwen, respect en 
tolerantie naar andere kinderen. 
Ieder mens heeft een andere (cultu-
rele) achtergrond en kijkt op zijn/haar 
manier naar de wereld. Probeer deze 
verschillende perspectieven waar te 
nemen. Briza wil een bijdrage leveren 
aan het opbouwen van meer zelfver-
trouwen.

• (deze) Instructiebrief voor de leerkracht;

• Werkblad voor de leerlingen.

In deze productie wil Briza het belang 
van de veelkleurigheid en veelzijdig-
heid van de samenleving benadrukken. 
Zonder kleur is er geen plaats voor 
fantasie, creativiteit en anders denken. 
De voorstelling laat het verschil zien 
van een sprookjeswereld in kleur en in 
zwart wit. Briza laat met muziek, dans 
en spel zien dat het leven kleurrijker 
wordt juist doordat we samenleven met 
verschillende mensen met 
verschillende culturele achtergronden. 
Leerlingen worden zo veel mogelijk 
actief bij de voorstelling betrokken. 

DOCENTENLESBRIEF
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Bijzondere muziekinstrumenten uit de voorstelling

Handpan

Kalimba

El cajon

Ukelele

Rainstick

Muzikanten

Een muziekinstrument dat van oorsprong uit 
Trinidad en Tobago afkomstig is. Het instrument 
wordt meestal in groepsverband (steelband) 
bespeeld.

Een duimpiano wordt veel gebruikt in 
Centraal Afrika, de tonen worden 
voortgebracht door het met de duimen 
aantokkelen van metalen tongetjes die op 
een klankkast zijn gemonteerd, vandaar de 
naam Kalimba.

Jan Erik Noske: zang en spel, fluit en keytar
Trijntje Noske: spel, percussie, drum
Frank de Vries: gitaren
Jaro Stulrajter, viool en basgitaren
Shakira Wardenaar, zang, dans en spel

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.

Komt oorspronkelijk uit Madeira, het is een 
snaarinstrument dat hoort tot de luitachti-
gen, die weer zijn onderverdeeld in de 
gitaarfamilie.

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

DOCENTENLESBRIEF

Bij het maken van de voorstelling en het
lesmateriaal zijn de volgende didactische 
elementen opgenomen:
• De leerling krijgt basisvaardigheden aangebo-
den op het terrein van waarneming, verbeelding, 
conceptualisering en analyse, de leerling ontwik-
kelt 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  (cultu-
reel) zelfbewustzijn.
• De voorstelling draagt bij aan taalbeheersing, 
aan ontwikkeling van muzikale creativiteit, aan de 
ontwikkeling van cultureel burgerschap en  (cultu-
reel) zelfbewustzijn, het ontwikkelen van diverse 
vaardigheden: waarnemen, verbeelden via receptie, 
reflectie en productie; 

Didactische elementen
De voorstelling wordt gespeeld 
in het Zeeheldentheater.

Plaats van handeling van de voorstelling
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El cajon

Muzikanten

Plaats van handeling van de voorstelling Boeken te leen bij de (Centrale) Bibliotheek te 
Den Haag over thema’s van de voorstelling
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl

Anders zijn, iedereen mag er zijn
Jij en ik en alle andere kinderen, de 
verzamelde verhalen en
kindergedichten, Bart Moeyaert, veel 
zwart-witillustraties met rood als 
steunkleur, 4 t/m 11 jaar.

Sprookjes

Arabische sprookjes, twintig sprookjes 
uit het Midden-Oosten worden naverteld, 
Rodaan Al Galidi en Geertje Aalders, over 
kamelen, sjeiks en dorre woestijnen, 
6 t/m 10 jaar.

Anansi Tori, Vijf verhalen over de 
slimme spin Anansi , Jules Niemel, 
voorlezen vanaf 5 jaar.

Sprookjes van Grimm, volledige 
uitgave met 200 sprookjes.

200 jaar de mooiste sprookjes van 
Hans Christian Andersen, met 
illustraties van Dagmar Stam.

Sprookjes van Moeder de Gans
Assepoester, Blauwbaard, Doornroosje, De 
gelaarsde kat, Klein Duimpje, Roodkapje.

Turkse sprookjes
Turkse sprookjes gaan over djinns feeën, geesten en 
reuzen Een bekend
sprookjesverzamelaar is Boratov Peretev Naili.

Marokkaanse verhalen
Omdat Berbertalen niet worden geschreven is 
vertellen belangrijk. De Berbers hebben een enorme 
schat aan verhalen die steeds worden doorverteld.
Vroeger hadden de dorpen verhalenvertellers.

Drie voorbeelden van verhalen:
• De olijfolie (een Hodja verhaal)
• De kraai met een doorn in zijn pootje
• De kat op pelgrimstocht

Zie voor meer sprookjes en verhalen uit de hele wereld
https://www.beleven.org/verhalen/lijsten/landen.
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Heksen
Lessen voor toverheksen, Irene Colas, 
hoe word je een toverheks, vanaf 9 jaar.

Hoe word je een heks, Anna Marie Boer, 
word zelf een heks en maak een 
heksenbezem, toverdrank en spreuken.

Fantastische verhalen uit Suriname en de 
Antillen, Sprookjes, mythen en legenden, 
verzameld door Bert Oosterhout.

Liedteksten uit de voorstelling
Liedteksten uit de voorstelling staan op het 
leerlingenwerkblad en kunnen geoefend worden 
met de klas zodat de leerlingen kunnen meezin-
gen tijdens de voorstelling.

Over de kleuren uit de voorstelling: 
Rood, geel, oranje, groen, blauw en 
paars. 
In de voorstelling gaan de leerlingen op zoek 
naar de kleuren rood, geel, oranje, groen, blauw 
en paars. Vraag de leerlingen voorafgaand aan 
de voorstelling of ze voorwerpen of dingen kun-
nen benoemen die deze kleuren hebben.
Voorbeelden:

Rood: een rode roos, brandweerauto, een 
hartje;

Geel: banaan, de zon, zonnebloemen, gele vla, 
eigeel; 
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Kringgesprek met de groep
Ga na afloop van de voorstelling met de leerlingen in 
een kring zitten om na te praten over wat ze hebben 
gezien. Wat vonden ze van de voorstelling?
Welke muziekinstrument vonden ze het mooist? 
Waar ging de voorstelling over?
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Meer informatie over de voorstelling
Meer informatie is te vinden op www.briza.nl

Zelf kleuren mengen: 
Laat de leerlingen zelf kleuren mengen met 
verf: 
Je maakt groen door geel en blauw te men-
gen; Je  maakt paars door rood en blauw te 
mengen; Je maakt oranje door geel en rood 
te mengen.
Daarna kunnen ze met de gemaakte kleur 
iets schilderen, zodat de kleuren uit de 
voorstelling meer gaan leven. 

Paars: hyacint, bramen;

Oranje: mandarijn, de wimpel van de vlag, 
shirts voetbalelftal Nederland, basketball;

Blauw: de zee, blauwe ogen, 
vergeet-mij-nietjes, delfts blauw, 
blauwe druifjes

Groen: groene appel, komkommer, boom, groene 
stoplicht.
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Meer informatie over de voorstelling
Meer informatie is te vinden op www.briza.nl

COLOFON

Educatief materiaal

Samenstelling docenten lesbrief en leerlingenwerkblad: Sandra Bal (museale en culturele projecten)
Vormgeving, illustraties: Jasmine Tukiran, Grafisch Lyceum Rotterdam

Redactie: Gaby Brinkman

Voorstelling

Idee en artistieke leiding: Jan Erik Noske, Yvette Olof, Trijntje Noske en Jorick van der Meijs
Script/regie: Yvette Olof en Trijntje Noske

Composities en arrangementen: Jan Erik Noske en Frank de Vries
Contacten scholen: Ad van der Loo

Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
Video animaties: Jasmine Tukiran, Grafisch Lyceum Rotterdam
PR/Marketing: Noa van der Ven, Grafisch Lyceum Rotterdam

Lichttechniek: Jorick van der Meijs
Geluidtechniek: Jaap Vis

Dekor/requisieten: Jorick van der Meijs, Trijntje Noske en Noa van der Ven 
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