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Met de klas naar de
Amsterdamse

muziekpodia!
Voor u ligt een boekje met muziek- en dansvoor
stellingen voor basisscholen in en om Amsterdam.
Wij nemen u graag mee op reis langs magische
muzikale oorden, spannende verhalen waarbij
gegriezeld kan worden, gekke ontdekkingen, en
ontroerende verhalen over liefde en vriendschap.
In deze educatiebrochure kunt u meer informatie
vinden over de voorstellingen. Deze zijn per bouw
gerangschikt. Op pagina 24-25 vindt u bovendien een
overzicht van alle muzikale domeinen per voorstelling.
Hierin staat duidelijk vermeld welke elementen van
het raamleerplan muziek en het Basispakket kunsten cultuureducatie de voorstellingen bevatten.
Kosten
De samenwerking tussen de vijf podia heeft mogelijk
gemaakt dat alle voorstellingen kunnen worden
aangeboden voor € 4,– per leerling per voorstelling
(tenzij anders aangegeven).

Gratis vervoer met de cultuurbus en –boot
Amsterdamse basisscholen kunnen gratis gebruik
maken van de Cultuurbus- en boot wanneer zij
een voorstelling of workshop bezoeken die aansluit
bij een leerlijn uit het Basispakket kunst- en cultuur
educatie. Kijk op cultuurbusamsterdam.nl voor
meer informatie en reserveringen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over een voorstelling, concert
of workshop, of wilt u reserveren? Neem dan contact
met ons op. Alle contactgegevens staan achterop
deze brochure vermeld.
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam wordt ondersteund door de Maurice Amado Foundation.
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Partnerschool
Vijf grote Amsterdamse muziekpodia en
producenten hebben zich verenigd in de
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA).
AMA wil scholen graag uitnodigen om een
dialoog aan te gaan over het aanbod. Wij nodigen
u daarom uit voor een partnerschap!
Met deze ‘Partnerscholen’ hebben wij een meerjarige
samenwerking met als doel het aanbod nog beter af
te stemmen op de behoeftes van de school.

Als Partnerschool heeft u de volgende voordelen:
• U krijgt één vaste contactpersoon bij een
AMA-instelling die het gehele AMA-aanbod
voor u vertegenwoordigt.
• U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan
workshops en leerkrachttraining.
• U ontvangt uitnodigingen om speciale repetities,
try-out-voorstellingen of concerten te bezoeken
met uw klas of uw hele team.
Wilt u graag Partnerschool worden?
Neem voor meer informatie contact op met
een AMA-partner naar keuze.
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Meneer Tobias en het
Zwarte Monster
Met Tobias Borsboom
Hoe klinkt tijd? Het huisje is klein, maar Meneer Tobias
woont er tevreden en gelukkig in zijn eentje. Tot op
een doordeweekse donderdag, ’s morgens om tien uur
precies, de bel gaat. Meneer Tobias gaat kijken en
dat zet zijn wereld op z’n kop. Klokken draaien door,
er danst een jas de kamer rond, en de kamer wordt
gevuld met wonderlijke klanken. Een grappig en
poëtisch beeldend avontuur met pianomuziek.
Inclusief digitaal lesmateriaal en hoorspel; workshop
in de klas optioneel bij te boeken.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 1 en 2
vrijdag 5 oktober 2018 om 11:00 en 13:00 uur
Muziekgebouw aan ’t IJ
45 à 55 min
verbeelding, eenzaamheid, monstertjes
marion@oorkaan.nl
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Zing met ons mee:
Deze vuist op deze vuist

CONCER

Pluk van de Petteflet

Door musici van het Nederlands Philharmonisch
Orkest & acteurs Diederick Ensink en Mark Haayema
Instrumenten: strijkers, klarinet, trompet, slagwerk
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Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen uit volle borst
meezingen met de liedjes van Harry Bannink.
M’n opa, Op de step, Deze vuist op deze vuist:
allemaal klassiekers die u samen met de leerlingen
kunt oefenen. De voorpret begint al in de klas
met het lesmateriaal (inclusief).

Wie kent Pluk met zijn rode kraanwagentje nu niet?!
Een prachtige klassieker voor alle leeftijden van Annie
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp over een jongetje
met een groot hart. In deze voorstelling komen de
avonturen van Pluk tot leven met de mooiste muziek
van een ensemble uit het Nederlands Philharmonisch
Orkest en acteurs en alleskunners Diederick Ensink
en Mark Haayema. De kinderen komen goed voor
bereid naar de voorstelling door het aansprekende
digitale lesmateriaal (inclusief).

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 	maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019
om 9.30, 11.15 en 13.30 uur
Waar:
Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:
60 min
Thema’s: zingen
Bestellen: educatie.concertgebouw.nl

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer:	woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019 om 11:00;
woensdag 5 juni, maandag 17 juni 2019 om 10:00 en 11:30 uur
Waar:
NedPhO-Koepel
Duur:
45 min
Thema’s: fantasie, verhalen, vriendschap, avontuur, instrumenten
Bestellen: www.orkest.nl/nedpho-go

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
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KleuterSinfonietta —
Kom, we gaan spelen

Door Amsterdam Sinfonietta

Twee violen, twee altviolen, een cello én een contrabas
staan te trappelen om de mooiste strijkersmuziek
te laten horen. De zes muzikanten van Amsterdam
Sinfonietta houden, net als kinderen, erg van spelen.
Wie is het grootst? Wie kan het snelst? Ze strijken
en plukken er op los. Inclusief lesmateriaal.
Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 	6, 7, 8, 9 november 2018; 21, 22, 23, 24, 25 januari 2019;
18, 19, 20, 21, 22 maart 2019; ma, di en do om 9.30, 11.00
en 13.30 uur; wo en vr om 9.30 en 11.00 uur
Waar:
Koorzaal van Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:
45 min
Thema’s: spelen
Bestellen: educatie.concertgebouw.nl
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De kleine zeemeermin /
Magie en muizenissen
Opera/balletworkshop

Maak in één middag een eigen versie van de opera
Rusalka van Dvořák over de kleine zeemeermin
die een heks moet overwinnen om uiteindelijk haar
prins te krijgen. Of maak in een middag een eigen
versie van het ballet Notenkraker en Muizenkoning:
het verhaal van Clara die met haar Notenkraker
een avontuurlijke wereldreis maakt.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 3 en 4
in overleg
Nationale Opera & Ballet
2 uur / 2,5 uur
fysieke expressie, presentatie, verbeelding
educatie@operaballet.nl
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Meneer Tobias en het
Zwarte Monster

Het pleintje van Meneer Sax
Met het Ebonit Saxofoonkwartet

Met Tobias Borsboom

Hoe klinkt tijd? Het huisje is klein, maar Meneer Tobias
woont er tevreden en gelukkig in zijn eentje. Tot op
een doordeweekse donderdag, ’s morgens om tien uur
precies, de bel gaat. Meneer Tobias gaat kijken en
dat zet zijn wereld op z’n kop. Klokken draaien door,
er danst een jas de kamer rond, en de kamer wordt
gevuld met wonderlijke klanken. Een grappig en
poëtisch beeldend avontuur met pianomuziek.
Inclusief digitaal lesmateriaal en hoorspel; workshop
in de klas optioneel bij te boeken.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 3 en 4
vrijdag 5 oktober 2018 om 11:00 en 13:00 uur
Muziekgebouw aan ’t IJ
45 à 55 min
verbeelding, eenzaamheid, monstertjes
marion@oorkaan.nl

Vandaag gaan we marcheren als een echte fanfare!
Dat klinkt feestelijk, maar hoe klinkt het als de fanfare
moe is, en geen zin meer heeft om door de straat
te marcheren? Of als er iemand uit de fanfare een
liefdesbrief krijgt, en de anderen jaloers zijn?
In Het pleintje van Meneer Sax speelt een fanfare
op het pleintje waar Meneer Sax woont. Wie dat is,
merkt het kwartet pas als de deur van zijn geheim
zinnige huisje eindelijk open gaat. Inclusief digitaal
lesmateriaal en hoorspel; workshop in de klas 
optioneel bij te boeken.
Voor wie: groep 3 en 4
Wanneer: vrijdag 9 november 2018 om 11:00 en 13:00 uur
Waar:
Muziekgebouw aan ’t IJ
Duur:
45 à 55 min
Thema’s: 	emotionele lading van de muziek, groepsdynamiek,
marcheren
Bestellen: marion@oorkaan.nl
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Flamenco 4 Kids:
het Inktvisje Liesje

Door Compañía Silvia Marín

Inktvisje Liesje komt uit Spanje, het land van de
flamenco. Hemelse gitaarklanken, prachtige danse
ressen met waaiers en roffelende hakken: Liesje was
direct betoverd. Samen met dansers en topmusici
uit Madrid ontrafelt Liesje de geheimen van flamenco.
Na het optreden mogen de leerlingen zelf ervaren
hoe het is de flamenco te dansen of zingen.
Het wordt een spetterend flamencofeestje. ¡Olé!
Inclusief lespakket.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema:
Bestellen:
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groep 3 en 4
maandag 28 januari 2019 om 10.30 uur
Bimhuis
50 min
Spanje, flamenco, gitaar, dans
muziekgebouw.nl/jeugd

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
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Pluk van de Petteflet

Door musici van het Nederlands Philharmonisch
Orkest & acteurs Diederick Ensink en Mark Haayema
Instrumenten: strijkers, klarinet, trompet, slagwerk

Wie kent Pluk met zijn rode kraanwagentje nu niet?!
Een prachtige klassieker voor alle leeftijden van Annie
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp over een jongetje
met een groot hart. In deze voorstelling komen de
avonturen van Pluk tot leven met de mooiste muziek
van een ensemble uit het Nederlands Philharmonisch
Orkest en acteurs en alleskunners Diederick Ensink
en Mark Haayema. De kinderen komen goed voorbereid
naar de voorstelling door het aansprekende digitale
lesmateriaal (inclusief).
Voor wie: groep 3
Wanneer: 	woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019 om 11:00;
woensdag 5 juni, maandag 17 juni 2019 om 10:00 en 11:30 uur
Waar:
NedPhO-Koepel
Duur:
45 min
Thema’s: fantasie, verhalen, vriendschap, avontuur, instrumenten
Bestellen: www.orkest.nl/nedpho-go
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Zeven Sloten

Door Calefax en Lotte van Dijck

Doortje gaat verhuizen naar een huis met zeven sloten.
Maar waar is toch de zevende sleutel van het nieuwe
huis? Samen met Lotte van Dijck en de vijf musici
van Calefax worden liedjes gezongen over vriendschap,
afscheid nemen, heimwee, verdwalen en thuiskomen.
De kinderen worden actief betrokken bij het
verhaal en maken kennis met de instrumenten van
dit bijzondere rietkwintet: hobo, klarinet, saxofoon,
fagot en basklarinet. Inclusief lesmateriaal.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 3 en 4
4, 7, 11 en 12 maart 2019 om 9.30, 11.15 en 13.30 uur
Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw
60 min
verhuizen, afscheid, vriendschap
educatie.concertgebouw.nl
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Caravan

Met Julian Schneemann & Drie Vrienden
Op een vroege zondagochtend sluipen vier muzikale
vrienden een bontgekleurde caravan in. Pianoman
Julian, Turkse fluitspeler Sinan, funky altvioliste Yanna
en percussietovenaar Jeroen gaan op reis en nemen
mee: een piano, een tas vol Turkse fluiten, een altviool
en een stapel trommels. Ze rijden door een steegje in
een regenachtige stad, rollen door een woeste woestijn
en doorkruizen verschillende landen. Onderweg
maken ze van alles mee. Door hun wereldse avonturen
ontdekken ze dat muziek geen grenzen kent. Ga je
mee op reis? Inclusief digitaal lesmateriaal en hoorspel;
workshop in de klas optioneel bij te boeken.
Voor wie: groep 3 en 4
Wanneer: vrijdag 22 maart 2019 om 11:00 en 13:00 uur
Waar:
Muziekgebouw aan ’t IJ
Duur:
45 à 55 min
Thema’s: 	de kracht van diversiteit, grenzeloos op reis gaan,
dromen en liefde, vriendschap en onenigheid
Bestellen: marion@oorkaan.nl
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Rokus de Veldmuis

Door ICP Orchestra en
Nieuw Amsterdams Peil

De beroemde drummer Han Bennink leerde spelen
op potten en pannen en drumt nu op alles wat hij
tegenkomt. In dit concert spelen de musici geweldige
liedjes van pianist Misha Mengelberg. Over knuffel
dieren uit de kindertijd van Misha, zoals de ‘beminde
wollen giraf’, Beestebeest versus Hertie, Rokus
de Veldmuis en Bospaadje Konijnenhol. Dat wordt
zonder twijfel meezingen en een heleboel lol.
Inclusief lespakket.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 6
donderdag 8 november 2018 om 10.30 uur
Bimhuis
50 min
jazz, improvisatie
muziekgebouw.nl/jeugd
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Met het Ebonit Saxofoonkwartet

Vandaag gaan we marcheren als een echte fanfare!
Dat klinkt feestelijk, maar hoe klinkt het als de fanfare
moe is, en geen zin meer heeft om door de straat
te marcheren? Of als er iemand uit de fanfare een
liefdesbrief krijgt, en de anderen jaloers zijn?
In Het pleintje van Meneer Sax speelt een fanfare
op het pleintje waar Meneer Sax woont. Wie dat is,
merkt het kwartet pas als de deur van zijn geheim
zinnige huisje eindelijk open gaat. Inclusief digitaal
lesmateriaal en hoorspel; workshop in de klas 
optioneel bij te boeken.
Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: vrijdag 9 november 2018 om 11:00 en 13:00 uur
Waar:
Muziekgebouw aan ’t IJ
Duur:
45 à 55 minuten
Thema’s: 	emotionele lading van de muziek, groepsdynamiek,
marcheren
Bestellen: marion@oorkaan.nl

Cinderella

GROEP 5-6

Het pleintje van Meneer Sax

N

Balletvoorstelling

Assepoester (Cinderella) huilt. Ze wordt verschrikkelijk
gepest door haar stiefzussen en stiefmoeder. Maar uit
haar tranen groeit een magische boom die al haar
wensen vervult. Cinderella is een belevenis — vol
humor, virtuoze dans en met een fikse dosis magie.
In de choreografie van Christopher Wheeldon en
begeleid door Het Balletorkest. De voorstelling wordt
speciaal voor de doelgroep aangepast en ingekort.
Een uitgebreid educatief programma zorgt voor een
goede voorbereiding. Inclusief digitaal lesmateriaal en
workshop in de klas.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 5 en 6
maandag 17 december 2018 om 13.30 uur
Nationale Opera & Ballet
circa 2 uur
sprookje, hoop, verbeelding
educatie@operaballet.nl
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Welkom bij het orkest

Door het Nederlands Philharmonisch Orkest
o.l.v. Stijn Berkouwer
De kracht en impact van een volledig symfonieorkest
is overweldigend. Dat moet je een keer van dichtbij
meemaken. Hoe fantastisch is het om met het hele
orkest te zingen; wie van de kinderen durft er als dirigent
op de bok te klimmen? Na dit concert zullen de
leerlingen nooit meer vergeten wat een symfonieorkest
is! Dit project bestaat uit digitaal voorbereidend
lesmateriaal, een voorbereidend bezoek van 2 musici
in de klas en het concert van het NedPhO.
Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: 	voorbereidende schoolbezoeken in overleg; concerten op
maandag 28 januari 2019 13:15 – 14:45; maandag 4 f ebruari 2019
9:15 – 10:45, 10:30 – 12:00, 12:15 – 13:45 en 13:30 – 15:00
Waar: 	NedPhO-Koepel
Duur : 	30 min voorbereidende les op school, 45 min inleiding,
45 min concert
Thema’s: 	het orkest, de instrumenten, live muziek, de dirigent,
de solist, samenwerken
Bestellen: www.orkest.nl/nedpho-go
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Flamenco 4 Kids:
het Inktvisje Liesje

Door Compañía Silvia Marín

Inktvisje Liesje komt uit Spanje, het land van de
flamenco. Hemelse gitaarklanken, prachtige danse
ressen met waaiers en roffelende hakken: Liesje was
direct betoverd. Samen met dansers en topmusici
uit Madrid ontrafelt Liesje de geheimen van flamenco.
Na het optreden mogen de leerlingen zelf ervaren
hoe het is de flamenco te dansen of zingen.
Het wordt een spetterend flamencofeestje. ¡Olé!
Inclusief lespakket.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema:
Bestellen:

groep 5
maandag 28 januari 2019 om 10.30 uur
Bimhuis
50 min
Spanje, flamenco, gitaar, dans
muziekgebouw.nl/jeugd
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Met Julian Schneemann & Drie Vrienden
Op een vroege zondagochtend sluipen vier muzikale
vrienden een bontgekleurde caravan in. Pianoman
Julian, Turkse fluitspeler Sinan, funky altvioliste Yanna
en percussietovenaar Jeroen gaan op reis en nemen
mee: een piano, een tas vol Turkse fluiten, een altviool
en een stapel trommels. Ze rijden door een steegje in
een regenachtige stad, rollen door een woeste woestijn
en doorkruizen verschillende landen. Onderweg
maken ze van alles mee. Door hun wereldse avonturen
ontdekken ze dat muziek geen grenzen kent. Ga je
mee op reis? Inclusief digitaal lesmateriaal en hoorspel;
workshop in de klas optioneel bij te boeken.
Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: vrijdag 22 maart 2019 om 11:00 en 13:00 uur
Waar:
Muziekgebouw aan ’t IJ
Duur:
45 à 55 min
Thema’s: 	de kracht van diversiteit, grenzeloos op reis gaan,
dromen en liefde, vriendschap en onenigheid
Bestellen: marion@oorkaan.nl

Het Grote Zaal Concert:
Waterwerken

GROEP 5-6

Caravan

Door het Nederlands Philharmonisch
Orkest en solisten
Samen met achthonderd andere kinderen zingen in de
Grote Zaal van Het Concertgebouw. Dat is een unieke
ervaring! Tijdens de voorstelling Waterwerken beleven
leerlingen uit groep 5 en 6 wat een waterdruppel zoal
meemaakt. En passant leren ze over de waterkringloop.
‘Ik kabbel met de wind mee’, zingt de zangeres.
Maar ingenieur Willem verstoort haar geluksgevoel:
‘Stop met dat gewauwel over water, stop met dat
gezever over zee… ik doe met al die nattigheid niet mee!’
Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: 	maandag 15 en dinsdag 16 april 2019 om 9.30, 11.30 en
13.30 uur
Waar:
Grote Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:
60 min
Thema’s: water
Bestellen: educatie.concertgebouw.nl
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De jongen die te snel groeide
Jeugdopera

Poponel past niet in zijn klas. Hij is te hard gegroeid.
De andere kinderen plagen hem met zijn veel te lange
lijf. Een professor heeft een machine gemaakt waarmee
Poponel weer klein kan worden. Onder één voorwaarde:
hij moet zich voortaan wel precies zo gedragen als alle
andere kinderen. Lukt het Poponel om zich aan te
passen aan de rest? Of kan hij het niet laten om anders
te zijn? Een opera van Gian Carlo Menotti, één van
de belangrijkste componisten van muziektheater voor
kinderen. Inclusief digitaal lesmateriaal en workshop
in de klas.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:
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groep 5 en 6
dinsdag 14 en woensdag 15 mei 2019 om 11.00 uur
Nationale Opera & Ballet
circa 45 min
pesten, anders zijn, durf
educatie@operaballet.nl
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Rokus de Veldmuis

Door ICP Orchestra en
Nieuw Amsterdams Peil
GROEP 7-8

7
8

BIMHUIS

De beroemde drummer Han Bennink leerde spelen
op potten en pannen en drumt nu op alles wat hij
tegenkomt. In dit concert spelen de musici geweldige
liedjes van pianist Misha Mengelberg. Over knuffel
dieren uit de kindertijd van Misha, zoals de ‘beminde
wollen giraf’, Beestebeest versus Hertie, Rokus
de Veldmuis en Bospaadje Konijnenhol. Dat wordt
zonder twijfel meezingen en een heleboel lol.
Inclusief lespakket.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 7 en 8
donderdag 8 november 2018 om 10.30 uur
Bimhuis
50 min
jazz, improvisatie
muziekgebouw.nl/jeugd
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Welkom bij het orkest

Door het Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v.
Stijn Berkouwer

GROEP 7-8

De kracht en impact van een volledig symfonieorkest
is overweldigend. Dat moet je een keer van dichtbij
meemaken. Hoe fantastisch is het om met het hele
orkest te zingen; wie van de kinderen durft er als dirigent
op de bok te klimmen? Na dit concert zullen de
leerlingen nooit meer vergeten wat een symfonieorkest
is! Dit project bestaat uit digitaal voorbereidend
lesmateriaal, een voorbereidend bezoek van 2 musici
in de klas en het concert van het NedPhO.
Voor wie: groep 7
Wanneer: 	voorbereidende schoolbezoeken in overleg; concerten op
maandag 28 januari 2019 13:15 – 14:45; maandag 4 f ebruari 2019
9:15 – 10:45, 10:30 – 12:00, 12:15 – 13:45 en 13:30 – 15:00
Waar:
NedPhO-Koepel
Duur : 	30 min voorbereidende les op school, 45 min inleiding,
45 min concert
Thema’s: 	het orkest, de instrumenten, live muziek, de dirigent,
de solist, samenwerken
Bestellen: www.orkest.nl/nedpho-go
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Symfonie voor angsthazen
en durfals

Door Philharmonie Sudwestfalen
o.l.v. Huba Hollokoi
Er was eens een jongen die nergens bang voor was en
zo verschrikkelijk graag wilde weten wat griezelen is.
Op een dag ziet hij een advertentie: Spoedcursus
griezelen. Niet gegriezeld, geld terug. Tijdens de cursus
ontmoet hij spoken, reuzen, monsters en heksen, maar
bang is hij nog steeds niet. Tot hij opeens een betoverd
meisje tegenkomt. En wat er dan gebeurt en hoe
de jongen voor het eerst in zijn leven bang wordt zie
en hoor je in Symfonie voor angsthazen en durfals.
Inclusief lesmateriaal.
Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer:	maandag 4 en dinsdag 5 februari 2019 om 9.30, 11.30 en
13.30 uur
Waar:
Grote Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:
60 min
Thema’s: griezelen
Bestellen: educatie.concertgebouw.nl

LE
NATIONA
BALLET
OPERA &

Het zwanenmeer
Balletvoorstelling

Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

GROEP 7-8

Het Zwanenmeer wordt niet voor niets het ‘ballet
der balletten’ genoemd: het tragische liefdesverhaal,
de wonderschone dans en Tsjaikovski’s beroemde
muziek weten steeds weer nieuwe generaties toeschouwers te betoveren. Het Nationale Ballet danst
de Nederlandse versie van Rudi van Dantzig, met
prachtige decors en kostuums van Toer van Schayk:
volgens velen het allermooiste Zwanenmeer dat er is…
De voorstelling wordt speciaal voor de doelgroep
aangepast en ingekort. Een uitgebreid educatief
programma zorgt voor een goede voorbereiding.
Inclusief digitaal lesmateriaal en workshop in de klas.
groep 7 en 8
donderdag 23 mei 2019 om 13.30 uur
Nationale Opera & Ballet
circa 2 uur
liefde, kiezen, toverkunst
educatie@operaballet.nl
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Speuren en sporen in het theater
Nieuwe rondleiding voor kinderen

Er is altijd erg veel te doen in Nationale Opera & Ballet.
In alle hectiek is er vandaag een belangrijk rekwisiet
zoekgeraakt. Met een plattegrond vol aanwijzingen
volgen de kinderen een spannende speurtocht door het
theater. Om de tocht tot een goed einde te brengen,
zal er ook gezongen of gedanst moeten worden!
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Kosten:
Bestellen:
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in overleg
Nationale Opera & Ballet
90 min
ontdekken, verbeelding, kijkje achter de schermen
€ 75 per groep van 15 leerlingen
educatie@operaballet.nl

OORKAA

N

ANDS
NEDERLMONISCH
PHILHAR

Bliksemconcerten

ORKEST

Musici in de klas

Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Kosten:
Bestellen:

alle groepen
in overleg
op school
30 min per groep
instrumenten, het orkest, musicus als beroep
€ 75 per groep
www.orkest.nl/nedpho-go

Met Cello Octet Amsterdam
Ken je de 8 Cellokrijgers? Ze zijn sterk, soepel, en
vingervlug. Gewapend met cello en strijkstok trekken
zij ten strijde. Zij gaan elke uitdaging aan die zij op hun
tocht tegenkomen: het grote gevaar, het onbekende
en de beer op de weg. De Cellokrijgers laten hun
strijkstokken als zwaarden kletteren. Ze strijken
een doolhof van onbekende klanken uit hun cello’s
waar de tegenstander in verdwaald raakt. Met humor
en spannende muziek bewegen de Cellokrijgers zich
sierlijk door de strijd. Welke kracht heb jij nodig om
een krijger te zijn? Inclusief digitaal lesmateriaal en
hoorspel; workshop in de klas optioneel bij te boeken.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

SCHOOLBREED

Live muziek door professionele orkestmusici in de klas,
wie wil dit nu niet? Duo’s trekken met hun instrument
van groep naar groep, spelen de mooiste muziek,
vertellen alles over het orkest, laten kinderen dirigeren,
spelen een door de kinderen bedachte improvisatie
of spelen mee met zingende kinderen. De kinderen zijn
voorbereid door digitaal lesmateriaal (inclusief).

Cellokrijgers

groep 3 t/m 8
vrijdag 2 november 2018 om 11:00 en 13:00 uur
Muziekgebouw aan ’t IJ
45 à 55 min
groepsdynamiek, kwetsbaar zijn, macht en leiderschap
marion@oorkaan.nl
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MUZIEKG

Workshop SoundLAB

AAN ‘T IJ

SCHOOLBREED

Al van een MODi, Dato, rolltone of hothand gehoord?
In onze nieuwe workshop SoundLAB maak je kennis
met deze splinternieuwe en wonderlijke instrumenten
uit de 21ste eeuw. Iedereen kan er muziek mee maken!
Samen met je klas bedenk je een nieuw muziekstuk
dat je aan het eind aan elkaar presenteert.
Inclusief lespakket.
Voor wie: groep 3 t/m 8
Wanneer: tijdens schooltijd op aanvraag
Waar:
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Duur:
90 min
Thema’s: 	creativiteit, samenwerken,
21ste eeuwse muziekinstrumenten
Bestellen: muziekgebouw.nl/jeugd
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Prinses Turandot
Maak je eigen opera

Presenteer met uw klas een bijzondere muziektheatervoorstelling. Ondersteund door een zang- en theaterdocent en een pianist van De Nationale Opera
studeert de klas in enkele weken tijd een voorstelling
in, gebaseerd op de opera Turandot van Giacomo
Puccini. Het libretto en de begeleidende verhalen zijn
geschreven door kinderboekenschrijver Arend van
Dam, de muziek is bewerkt door Toek Numan.
Een digitaal lespakket bevat tekst, muziek, oefen
materiaal, achtergrondverhalen en tips voor het
bedenken van een eigen decorontwerp, regie of dans.

Introductieles Opera of Ballet

Deze introductieles laat leerlingen kennismaken met
opera of ballet — een bijzondere manier van zingen of
dansen die ze niet vaak tegenkomen. Een zang- of
dansdocent bezoekt de klas. De nadruk bij de lessen
ligt op zang en dans als expressiemiddel en het spelen
met de stem of het bewegingsgeheugen. Als afsluiting
zingt een operazangeres een prachtige aria samen met
de kinderen. Óf twee dansers van de Junior Company
dansen op school een echte pas de deux. Inclusief
digitaal lesmateriaal.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Duur:
Thema’s:
Bestellen:

groep 3 t/m 8
in overleg
op school
max 45 min
plezier in zingen/dansen, kennismaking met een beroep
educatie@operaballet.nl
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PROJECTEN
OP SCHOOL

Voor wie: groep 7 of 8
Wanneer: in overleg
Waar:
op school
Duur:
in overleg
Thema’s: presentatie, samenwerking, creativiteit
Kosten: 	op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte en
duur van het project
Bestellen: educatie@operaballet.nl

Opera in je klas / Ballet met je klas

Muzikale domeinen

ZINGEN

Meneer Tobias en het Zwarte Monster
GROEP 1–2

OORKAAN

Zing met ons mee: Deze vuist op deze vuist
HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

Pluk van de Petteflet
HET NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

KleuterSinfonietta: Kom, we gaan spelen
HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

De kleine Zeemeermin / Magie en Muizennissen
NATIONALE OPERA & BALLET

•
•
•
•

Meneer Tobias en het Zwarte Monster
OORKAAN

GROEP 3–4

Het pleintje van Meneer Sax
OORKAAN

Flamenco 4 Kids: Het Inktvisje Liesje
BIMHUIS & MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ

Pluk van de Petteflet (alleen groep 3)
HET NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Zeven Sloten
HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

•
•

Caravan
OORKAAN

Rokus de Veldmuis (alleen groep 6)
GROEP 5–6

BIMHUIS & MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ

Het pleintje van Meneer Sax
OORKAAN

Cinderella
NATIONALE OPERA & BALLET

Welkom bij het Orkest
HET NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
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BEREIDING
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•
•
•
•
•
•
•

ZINGEN

Flamenco 4 Kids: Het Inktvisje Liesje (alleen groep 5)
GROEP 5–6
(VERVOLG)

BIMHUIS & MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ

Caravan
OORKAAN

Het Grote Zaal Concert: Waterwerken
HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

De jongen die te snel groeide
NATIONALE OPERA & BALLET

•
•

Rokus de Veldmuis
GROEP 7–8

BIMHUIS & MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ

Welkom bij het Orkest (alleen groep 7)
HET NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Symfonie voor angsthazen en durfals
HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

•
•

Zwanenmeer
NATIONALE OPERA & BALLET

SCHOOLBREED

Speuren en sporen in het theater
NATIONALE OPERA & BALLET

Bliksemconcerten
HET NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Cellokrijgers
OORKAAN

Workshop SoundLAB
BIMHUIS & MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ

PROJECTEN
OP SCHOOL

•
•

Opera in je klas / Ballet met je klas
NATIONALE OPERA & BALLET

Prinses Turandot (groep 7) (Maak je eigen opera)
NATIONALE OPERA & BALLET

•
•
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•
•
•
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Alliantie
Muziekeducatie
Amsterdam
Sinds juni 2015 is de Alliantie Muziekeducatie
Amsterdam (AMA) actief. Deze alliantie bestaat
uit Het Koninklijk Concertgebouw, Nationale
Opera & Ballet, Nederlands Philharmonisch
Orkest / Nederlands Kamerorkest, Muziekgebouw
aan ’t IJ, Bimhuis en Oorkaan. AMA werkt
samen met de drie muziekscholen in de stad
die het muziekonderwijs op het merendeel
van alle Amsterdamse basisscholen verzorgen.
AMA heeft de ambitie om alle Amsterdamse
leerlingen uit het primair onderwijs jaarlijks de
kans te geven om de instellingen te bezoeken,
zodat zij gedurende hun hele schooltijd de
muzikale rijkdom van Amsterdam ervaren.
AMA vindt de culturele en muzikale ontwikkeling
van het kind belangrijk. Door onze onderlinge
samenwerking bieden wij een kwalitatief en
hoogwaardig muziekeducatieprogramma dat
aansluit bij de belevingswereld van kinderen van
4 tot 12 jaar. Dit doen wij zoveel mogelijk in dialoog
met het onderwijs. Dit programma is een aanvulling
en verrijking op de doorlopende muziekleerlijnen
die door de muziekscholen — dan wel andere
muziekvakdocenten — worden gegeven en waarbij
podiumbezoek een vaste plaats inneemt.
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Bimhuis & Muziekgebouw

Het Koninklijk Concertgebouw

Kinderen raken met avontuurlijke muziek.
Van jazz tot en met hedendaags klassiek,
altijd gespeeld door topmusici. Dat willen
het Bimhuis en het Muziekgebouw: twee
bijzondere podia met een gezamenlijke
afdeling Educatie. Zij organiseren workshops
SoundLAB, schoolconcerten en spannende
kijkjes achter de schermen voor het
basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Meer dan ooit wil Het Koninklijk Concertgebouw er zijn voor iedereen. Ieder kind
heeft recht op een muzikale ontwikkeling
en ieder kind is welkom in Het Koninklijk
Concertgebouw. Kleinschalig voor de
onderbouw, indrukwekkend voor de
bovenbouw, maar altijd zo bijzonder dat
je er kippenvel van krijgt. Dat is het
wonder van de muziek en de magie van
Het Koninklijk Concertgebouw.

Nederlands Philharmonisch
Orkest | Nederlands Kamerorkest

Nationale Opera & Ballet

Oorkaan

Met een symfonisch orkest en een
kamerorkest, een specialisatie in opera en
een liefde voor toegankelijk en gevarieerd
repertoire, is het NedPhO een ongekend
veelzijdige organisatie. Het Koninklijk
Concertgebouw is de thuiszaal voor een
gevarieerde concertprogrammering en als
vaste orkestpartner van De Nationale
Opera wordt het internationaal gerekend
tot de beste operaorkesten. Klassieke
muziek voor iedereen; dat is onze missie.
Onder de naam NedPhO GO! verzorgen
wij daarom projecten op het gebied van
educatie, participatie en talentontwikkeling.

Nationale Opera & Ballet biedt zang,
dans en muziek van wereldniveau.
Onze voorstellingen worden volledig
‘in huis’ gemaakt, van kostuums en pruiken
tot decors en rekwisieten. Zo kan bijna
iedere fantasie werkelijkheid worden.
In onze educatieve projecten zoeken we
altijd een balans tussen kijken, luisteren
en actief meedoen. Wij hopen zo ieder
kind de betoverende kracht van zang
en dans te laten ervaren. Kinderen leren
hun talent en de creatieve mogelijkheden
van hun eigen lijf kennen, krijgen zelfvertrouwen en leren samenwerken en
presenteren. Nationale Opera & Ballet staat
daarbij open voor suggesties van uw kant
en biedt graag maatwerk, aansluitend op
de visie en leermethoden van uw school.

Oorkaan is een jeugdmuziekgezelschap
met een missie: zoveel mogelijk kinderen
laten kennismaken met klassieke muziek
uit de hele wereld van vroeger en nu.
Dit doet Oorkaan door met topmusici
concerten in theatrale en verrassende
vormen te presenteren, die het luister- en
verbeeldingsvermogen van het kind
stimuleren. De musici communiceren met
het publiek middels muziek, fysiek spel en
een flinke dosis humor. Deze vorm blijkt
bijzonder effectief om de oneindige
wereld van klassieke muziek voor kinderen
toegankelijk te maken. Voor scholen biedt
Oorkaan rondom de muziekvoorstellingen
educatieprojecten aan.
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Bimhuis & Muziekgebouw
Adres: Piet Heinkade 1 en 3, 1019 BR Amsterdam
Contactpersoon: Anouk Diepenbroek, hoofd educatie
Telefoon: 020–788 2016
Email: educatie@bimhuismuziekgebouw.nl
Website: jeugd.muziekgebouw.nl
Oorkaan
Correspondentieadres: de Kempenaerstraat 11B, 1051 CJ Amsterdam
Contactpersoon: Marion Jonk, hoofd Positionering en Educatie
Telefoon: 020–244 0212
Email: marion@oorkaan.nl
Website: oorkaan.nl/scholen
Nationale Opera & Ballet
Correspondentieadres: Postbus 16822, 1001 RH Amsterdam
Contactpersoon: Mechteld van Gestel, hoofd educatie
Telefoon: 020–551 8307
Email: educatie@operaballet.nl
Website: operaballet.nl/educatie
Het Koninklijk Concertgebouw
Adres: Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam
Contactpersoon: Annelies Smit, hoofd educatie
Telefoon: 020–573 0533
Email: educatie@concertgebouw.nl
Website: educatie.concertgebouw.nl
Het Nederlands Philharmonisch Orkest
Adres: Batjanstraat 3, 1094 RC Amsterdam
Contactpersoon: Jacco Minnaard, projectmanager NedPhO GO!
Telefoon: 020–521 7534
Email: jm@nedpho.nl
Website: orkest.nl

Colofon
Fotografie
Angela Sterling (Nationale Opera & Ballet)
Anna van Kooij (Nationale Opera & Ballet)
Boy Hazes (Oorkaan)
Francesca Patella (Muziekgebouw / Bimhuis)
Jordi Huisman (Het Koninklijk Concertgebouw)
Luuk Kramer (Nationale Opera & Ballet)
Maria Stijger (Oorkaan)
Martina Šimkovičová (Muziekgebouw)
Melle Meivogel (NedPhO)
Paul van Riel (Bimhuis / Muziekgebouw)
Ronald Knapp (NedPhO / Het Koninklijk Concertgebouw)
Tim Krijnen (Nationale Opera en Ballet)
Ontwerp
Emdigio
Drukwerk
Tuijtel

