Feest! in de klas
Wanneer vier je een feestje? Dat is niet alléén met je verjaardag toch? Maar ook als er twee
mensen met elkaar trouwen of wanneer je de voetbal cup hebt gewonnen. Of wat dacht je van de
geboorte van een baby of een knalfuif met gekke hoedjes…?
Ieder feestje heeft haar eigen sfeer en emoties. Muziek hoort daarbij. Muziek versterkt,
onderstreept en is bij uitstek de uitingsvorm van emoties.

Vanaf nu kan je Feest! in de klas halen!
Feest! is een video van een prachtig concert door vijf professionele musici die met muziek het
verhaal vertellen. Verkleed als verhuizers nemen zij de kinderen mee naar verschillende feestjes en
nodigen ze uit lekker mee te zingen. 35 minuten lang het verhaal van Feest! met het liedje ‘twee
violen en een trommel en een fluit’ als rode draad. Met prachtige muziek van o.a. Händel, Grieg en
Bartok. Muziek die je verrast, ontroert, verblijdt en doet smelten.
De vijf musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest spelen de
prachtigste (klassieke) muziek uit het hoofd waardoor er ruimte is voor beweging en expressie. Bart
Oomen smeedde het tot een vloeiend, spannend en ontroerend geheel. De arrangementen zijn van
Leonard Evers.
Feest! is door Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest in samenwerking met
Het Concertgebouw ontwikkeld als concert voor verstandelijk beperkte kinderen en onderbouw van
het Speciaal Onderwijs. Het werd ook vele malen succesvol uitgevoerd voor families met kinderen van
2 jaar en ouder. Het is zo geschikt voor een brede doelgroep omdat de boodschap en de muziek
universeel is, de basisemoties herkenbaar en omdat het heel toegankelijk is; er is geen tekst, de
muziek is aan het woord.
We speelden Feest! voor vele kinderen in Het Concertgebouw, op scholen en in de NedPhO-Koepel.
Maar toen kwam Corona en moesten we de concerten annuleren.
Van de nood hebben we een deugd gemaakt en nu is dit fantastische concert opgenomen en
beschikbaar voor iedereen!

Kijktips:
- Bespreek met de klas het concert voor. Gebruik hiervoor het beschikbare lesmateriaal
- leer het liedje ‘twee violen’ aan, zodat de kinderen dit mee kunnen zingen.
- zorg voor goed beeld èn geluid in de klas, dan komt de video het beste over
- er is veel te zien en te horen. Iedereen haalt er weer andere dingen uit en dat is prima. Als het
mogelijk is bespreek dit dan ook na in de groep. Als jullie hem op een ander tijdstip nog een keer
kijken, zien de kinderen weer nieuwe dingen! Daarnaast is er herkenbaarheid.
- kijk als docent of begeleider de video vooraf. Zo kan je eventueel toelichten of kinderen begeleiden
in wat ze gaan zien

Verzoek!
Laat ons [in de chat naast de video] weten met hoeveel kinderen jullie gekeken hebben. Dat is
waardevolle informatie voor ons. Een mail met wat jullie ervan vonden is eveneens meer dan
welkom: jm@nedpho.nl

Jacco Minnaard
Programmeur Educatie NedPhO|NKO
jm@nedpho.nl
www.orkest.nl
Wil je meer met klassieke muziek in de klas doen? Check je orkest bij jullie in de buurt. De meest
prachtige programma’s worden aangeboden. En er gaat niets boven live…

Feest!
Toon Durville – hobo
Rick Huls – klarinet
Fokke van Heel – hoorn
Melissa Ussery – viool
Quirine Viersen – cello
Bart Oomen – regisseur
Leonard Evers – arrangeur
James Media – opnames
Ism Het Concertgebouw

