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Couscous & Appelmoes (4+)
Oh, Oh Den Haag...

Een rondgang op de fiets door de wijken van Den Haag: Indonesische, 
Marokkaanse, Chinese, Italiaanse, Turkse, Poolse, Surinaamse, Scheveningse en 

Haagse muziek komt voorbij!

De Haagse culturen die onze stad rijk is komen in dit programma samen door 
middel van muziek, lekker eten en nog veel meer!

Jan Erik Noske: fluiten, keyboard, zang en spel
Trijntje Noske: zang, spel en percussie

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 en verschillende soorten 
eten. 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, 
of kunnen nog verder op het materiaal 
doorgaan.

Voor wie is de theater-
muziekvoorstelling: 
De voorstelling richt zich op leerlingen 
van groep 1-2 en 3-4 van het primair 
onderwijs

Speelperiode
2022-2023 / 2023-2024
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Welke subthema’s zitten er in de 
voorstelling?
Eten
Fietsen 
Dansen
Muziek
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

Xylofoon: een slaginstrument waar je op slaat met een stokje
Viool: Een snaarinstrument
Chinese bamboefluit: Een fluit met een rijstvloeitje
Claves: Percussie stokjes die je tegen elkaar aan slaat
Melodica: Een blaaspiano

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 
bespeelt. 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 stad is en dat er zoveel mooie en verschillende muziek bestaat. 
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We gaan kijken (of hebben gekeken) naar Couscous & Appelmoes. In de voorstelling worden 
verschillende onderwerpen behandeld:

Landen
De muzikanten fietsen door Den Haag en ontdekken verschillende culturen van mensen uit 
andere landen. 

Eten
De muzikanten ruiken eten uit andere landen en vertellen iets over de cultuur. 

Fietsen 
De muzikanten fietsen samen door de stad. Fietsen is beter voor jezelf en voor de natuur! 

Culturen
Elke cultuur heeft zijn eigen specialiteiten in verschillende gerechten. Hier in Den Haag 
bestaan er zoveel verschillende restaurantjes dat je allerlei verschillende soorten eten kan 
halen! 

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 dans, zang en spel. Ook leren ze dat je met je eigen lichaam 
muziek kunt maken door klappen, zingen en bewegen.

Dans
De muzikanten fietsen samen met de kinderen naar verschillende delen in Den Haag. De 
kinderen dansen mee met de salsa en met de chinese Nieuwjaarsdans, ze zingen en klappen 
mee.

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



Boekenlijst (2 tot 9 jaar):
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Anna eet graag fruit
Kathleen Amant
Leeftijd: 2,5 – 6 jaar |  € 12,95

Het grote eet boek 
Guido van Genechten
Leeftijd: 2-4 jaar | € 5,95

Hap Slik Weg Boek
Difrax
Leeftijd 3-6 jaar | € 15,00

Aan Tafel - Sesamstraat
Leeftijd 3-6 jaar | € 8,95 

De kok
Clavis
Leeftijd 4-8 jaar | € 14,95  

Lekker Gezond
Patricia Geis
Leeftijd 5-7 jaar | € 12,99

Een Ober Van Niks 
Tjibbe Veldkamp
Leftijd 5-9 jaar | € 16,99

Olifant En De Kist Vol
Mariane Busser
Leeftijd 3-8 jaar 

Een Huis Vol Lekkers
Fekicita Sala
Leeftijd 4-7 jaar | € 17,99

Mijn Eetkalender
Kathleen Amant
Leeftijd 2-6 jaar | € 9,95

Heeft Vriendschap Een 
Kleur
U. Scheffler en Jan 
Lieffering
Leeftijd: 5-6 jaar |  € 14,50

Hoe Farah meedoet 
aan ramadan, zonder te 
vasten!
Naima El Bouzidi
Leeftijd: 4 jaar | € 18,38

Aicha en Fienne vieren 
Suikerfeest
Zakia Charbouch
Leeftijd 3-6 jaar | € 14,50

De fanfare
Alice van de Geest en 
Sanne
Leeftijd 2-6 jaar | € 9,95 

Willewete – 
Wereldkinderen
Reina Olliver
Leeftijd 4-8 jaar | € 16,95  

Vleugels van Papier
Sari Mar
Leeftijd 3-8 jaar | € 12,95
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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: Yara Francken

Decor (fietsen): Marlot Meyer
Geluid: Jaap Vis

Licht: Michael van der Helm
PR/Marketing: Redda Lagerwaard, Jessea Toutenburg

Meer informatie is te vinden op www.briza.nl
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Oh, Oh Den Haag....!! Tot de volgende keer! :)


