
Beste groepsleerkrachten, 
 
 
Jullie gaan samen met jullie klas naar het concert ‘Welkom bij het Orkest’.  
Het concert is er helemaal op gericht om jullie klas de schoonheid en magie van het volledige  
symfonieorkest te laten ervaren. Dat doe je natuurlijk niet alleen door te luisteren naar  
hun prachtige muziek maar ook door zelf mee te zingen en mee te doen.  
 
 
Ter voorbereiding op deze bijzondere ervaring ontvangen jullie dit lesmateriaal voor in de klas.  
Ook is er 1 introductiefilmpje en zijn er 3 VLOGS die je in de klas kunt bekijken. In deze vlogs gaat presentator Pepijn  
Gunneweg op zoek naar een prachtig klassiek muziekstuk dat hij op de radio gehoord heeft.  
Zo belandt hij bij de musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest en raakt hij in gesprek met dirigent Stijn en altvioliste Laura. 
 

     Het hele project ‘Welkom bij het Orkest’ bestaat uit:  
1. MEET en GREET met muziekdocent en één van de musici bij jullie op school ` 

in de eerste weken van januari. 
2. Voorbereidende LESSEN voor IN DE KLAS 
3. LIVESTREAM muziekles vanuit de NedPhO-Koepel voor op het digibord op 3 februari 2020 om 11.00 uur 
4. Inleiding met CONCERT in de NedPhO-Koepel op 25, 26 of 27 februari 2020 
5. REFLECTIELES in de klas met opnames van het lied, begin maart 2020 

 
 

 Wat doen jullie leerlingen tijdens het PARTICIPATIECONCERT? 
    De kinderen zullen tijdens het concert: 

1. Het LIED ’ Op z’n allerbest’ met het orkest meezingen 
2. Onder begeleiding van paukenist Theun een BODYPERCUSSIE uitvoeren met het hele orkest  
3. MEEZINGEN met het prachtige ‘Una fortiva lagrima’- Donizetti  
4. Met dirigent Stijn samen het orkest DIRIGEREN (dit geldt voor een aantal leerlingen) 

 
 
 
Naast de participatieonderdelen is er nog veel meer leuk lesmateriaal beschikbaar  
om mee aan de slag te gaan. We wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen  
in de klas!   
 
Tot ziens in de NedPhO-Koepel  
 
 
 
 
 


