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DOCENTENLESBRIEF
Een Muziekale Wereldreis (4+)
Op reis met de Magische Steen

Drie straatmuzikanten vervelen zich…. Ze spelen al maandenlang dezelfde 
liedjes. Ze hebben geen geld om te reizen. Dan vinden zij een magische 
steen! De steen heeft een speciale gave…. Nu beginnen hun avonturen pas 
echt!

Samen met de kinderen reizen zij over de hele wereld en maken kennis met 
diverse culturen uit verschillende landen, zoals Rusland, Turkije, Ierland en 
nog veel meer! Er worden allerlei instrumenten bespeeld die de kinderen 
zeker niet allemaal kennen. 

Ga met ons mee op dit muzikale avontuur!

Artiesten:
Trijntje Noske: percussie, zang en spel
Jan Erik Noske: fluiten, keyboard en spel
Jaro Stulrajter: viool en spel

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende 
elementen:
(deze) instructiebrief voor de leerkrachten;
diverse werkbladen voor de leerlingen.

Hoofdthema’s van de voorstelling 
en het lesmateriaal: 

Als je je fantasie gebruikt is alles mogelijk. 
Samen met vrienden is het altijd gezellig.
In elke cultuur heb je verschillende soorten 
muziek.
In elk land heb je mooie natuur.
Wees goed voor de natuur.

Welke leerlijnthema’s sluit de 
voorstelling aan: 

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

Lessuggesties voor op school 

Het is aan te raden het lesmateriaal te 
behandelen met de groep. De leerlingen zullen 
hierdoor goed voorbereid zijn. 

Voor wie is de theater-
muziekvoorstelling: 

De voorstelling richt zich op leerlingen van 
groep 1-2 en 3-4 van het primair onderwijs

Speelperiode
2021-2022/ 2022-2023
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Welke subthema’s zitten er in de 
voorstelling?

Fantasie
Pesten 
Vrienden
Liefde
Culturen
Landen

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 zelfbewustzijn.

Aansluiting/raakvlakken 
bij vakken en bijbehorende 
kerndoelen:

Nederlands: 1 t/m 3, 5, 6, 8, 9,
Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 38, 41, 47, 
49, 50

Bijzondere muziekinstrumenten uit de voorstelling

Panfluit: gemaakt van rietstengels/bamboe
Viool: Een snaarinstrument

Handpan: Een percussie pan waar je met je hand op slaat
Darbuka: Trommel met 1 vel

Watermaker: Een houten hollen stok met balletje erin. Klinkt als een waterval.

Mens en samenleving
• 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen.
• 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
• 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed.

Kunstzinnige oriëntatie
• 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

Nederlands
• 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven;

Wat maakt het project bijzonder?
De voorstelling start direct met livemuziek. Veel kinderen ervaren muziek tegenwoordig online. Steeds 
minder vaak zien ze hoe de muziek wordt gemaakt en wie de instrumenten bespeeld. In de voorstelling 
spelen de muzikanten elk nummer live mee. De muzikanten komen in aanraking met verschillende soorten 
muziek en dans. De kinderen zien hoe divers onze wereld is en dat er zoveel mooie en verschillende muziek 
bestaat. 
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We gaan kijken naar een Muzikale Wereldreis. In de voorstelling worden verschillende onderwerpen 
behandeld:

Vrienden
De muzikanten komen erachter dat het veel leuker is als ze lief zijn tegen elkaar en elkaar behandelen als 
vrienden. 

Talen
Als de muzikanten het woord “vrienden” zeggen activeren ze de magische steen. Zo kunnen ze ook het 
woord “vrienden” in verschillende talen zeggen. Bijvoorbeeld Friends, Freunde en Amigo’s.

Magie en fantasie 
Als ze de steen activeren met het woordje “vrienden” is de steen in staat om hun naar een ander land/
werelddeel te sturen. 

De Natuur
In Ierland zien ze hoe groen het daar is en hoe lief de feeën en elfjes voor de natuur zijn. Ze realiseren zich 
dat alles met elkaar in verbinding staat. De mensen leren om beter voor de natuur en de dieren te zijn. Op 
deze manier kunnen de mensen samen met de natuur in harmonie leven. 

Muziek
Leer elkaars muziek kennen en waarderen. In de grote steden leven we met veel mensen uit verschillende 
culturen. 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. Het verbind ons mensen met elkaar want muziek is een universele taal.

Ritme
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.

Dans
De muzikanten reizen samen met de kinderen naar verschillende werelddelen. De kinderen dansen mee 
met de flamenco, de Russische dans en zweven in de ruimte.

Om voor te lezen (of in eigen woorden te vertellen aan de klas):
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Boekenlijst (4 tot 8 jaar):

Van snoepjesproever tot matrassentester 
Marianne Busser Ron Schroder
Vanaf 3

De allerbeste uitvinding van de hele wereld
Shamisa Debroey
Vanaf 3

De gele ballon 
Charlotte Dematons C. Dematons
Vanaf 3

De Gorgels 
Jochem Myjer 
vanaf 5

Flapjesboek Rupsje Nooitgenoeg Zoek en Vind 
Eric Carle
Vanaf 2

Speuren in het bos 
Lantaarn Publishers.
Vanaf 0

Het wilde dierenorkest
Dan Brown
Vanaf 5

De encyclopedie van alle belangrijke dingen 
Diverse auteurs
Vanaf 5

Word nooit groot
Roald Dahl
Vanaf 4

André Kuipers - Atlas van de aarde
André Kuipers
Vanaf 5

Het licht dat door het donker danst
Yuval Zommer
Vanaf 4

Het dierenboek 
Jenny Broom Katie Scott
Vanaf 4

Het dikke boek van ons bijzondere heelal
Will Gater 
Vanaf 6

Atlas 
Aleksandra Mizielinska Daniel Mizielinski
Vanaf 4

De NEEhoorn
Volt
Vanaf 4

De jongen, de mol, de vos en het paard
Vanaf 7

Grote Panda & Kleine Draak
James Norbury
Vanaf 4

Paco - Paco houdt van muziek
Clavis Uitgeverij
Vanaf 3

Geluidenboek Alles over muziek 

Het dansende dierenbos - Kinderyoga op muziek 
Spectrum
Vanaf 3
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COLOFON

Idee en artistieke leiding: Trijntje Noske en Jan Erik Noske
Script/regie: Trijntje Noske

Composities en arrangementen: Jan Erik Noske
Contacten scholen: Jan Erik Noske

Grafisch ontwerp: Marijn van der Leeuw
Geluid: Lion Wittenberg

Licht: Jorick vd Meijs
Decor (steen): Tommy Smits

PR/Marketing: Grafisch Lyceum Rotterdam
Lichttechniek: Jorick vd Meijs

Geluidtechniek: Lion Wittenberg

Meer informatie is te vinden op www.briza.nl

http:// www.briza.nl
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