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Voorwoord

Binnenkort gaan de leerlingen van uw groep kijken naar  de voorstelling ‘Wagners Ring” van 
Drents Jeugdtheater Garage TDI. Voor u ligt het lesmateriaal van de voorstelling. 

Deze lesbrief geeft informatie over Garage TDI en informatie over de inhoud van de voorstelling. 
Daarnaast vindt u in deze lesbrief een aantal praktische lesideeën die u als voorbereiding op of 
als verwerking van de voorstelling kan geven aan uw leerlingen. 

Door dit lesmateriaal te gebruiken zijn de leerlingen langer met het thema en de voorstelling 
bezig, waardoor de voorstelling een diepere betekenis krijgt. Ze zullen nog meer uit de thematiek 
van de voorstelling halen, zichzelf gaan verbinden met personages uit de voorstelling en het zet 
hen nog meer aan tot nadenken over de voorstelling.
De opdrachten in dit lesmateriaal plaatsen de voorstelling in een context en geven de leerlingen 
inzicht in wie zij zelf zijn en welke plaats zij innemen in de dagelijkse omgeving.

Drents Jeugd Theater Garage TDI

Garage TDI is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van DJT De Reus, Theatergroep NiznO en 
danstheater ZiRR. 
De naam van het gezelschap komt niet uit de lucht vallen. We zijn gevestigd in een voormalig ga-
ragepand. Een garage is een plek waar gesleuteld wordt. Een werkplaats waar mensen producten 
maken en als die garage ook nog een showroom heeft, is het een fantastische plek om producten 
tentoon te stellen aan publiek.

In onze ‘Garage’ maken we professionele theater- en dansvoorstellingen voor de jeugd. Voor-
stellingen voor het onderwijs, festivals, op locaties en in zalen. De professionele voorstellingen 
spelen nationaal en internationaal. 

Ook is er een opleiding voor jong talent uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel, dat zich 
voorbereidt op een HBO theateropleiding. Er zijn vijf jeugdtheaterscholen in Drenthe en er is een 
educatietak waar workshops en educatieprojecten voor het onderwijs worden ontwikkeld met 
theater en dans, soms in combinatie met multimedia. 
De TDI in onze naam staat daarom voor het creatieve begrip: Theater en Dans Industrie.

Jaarlijks bezorgt Garage TDI ruim 60.000 kinderen en jongeren een TDI-ervaring. De voorstellin-
gen zoeken het jonge publiek op en spelen daarom vaak op scholen. Voor veel kinderen is een 
theater- of dansvoorstelling van Garage TDI bij hun op school de allereerste aanraking met de 
magie van theater.

Waar staan wij voor
Garage TDI wil door middel van theater en dans, bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en jon-
geren tot nieuwsgierige, empathische en ruimdenkende mensen. Het gezelschap heeft een sterk 
sociale component. De voorstellingen van Garage TDI gaan over de complexe wereld waarin kin-
deren opgroeien. De voorstellingen scheppen hoop, structuur, bieden houvast in conflictsituaties, 
stralen warmte uit, houden een spiegel voor en maken kinderen nieuwsgierig.
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Werkplaats Havenkwartier

Ons pand, ‘Werkplaats Havenkwartier’, is een voormalig autobedrijf in Assen. Het is vormgegeven 
door Harm Naaijer en heeft de authentieke stijl van een garage. Het beschikt over een eigen 
theaterzaal met 100 zitplaatsen, een dansstudio en een multimedialaboratorium. De ‘showroom’, 
met een bar en een keukentje, is geschikt voor theatrale, creatieve activiteiten en andere evene-
menten. Werkplaats Havenkwartier is een prachtige uitvalsbasis om naar één van de honderden 
speellocaties in Nederland te gaan.

In en rondom Werkplaats Havenkwartier organiseert Garage TDI diverse publieksgerichte acti-
viteiten. Denk hierbij aan voorstellingen, workshops, symposia, masterclasses voor docenten of 
bijeenkomsten met het werkveld en locatieprojecten in het industriegebied: Het Havenkwartier. 

Een dagje theateractiviteiten in Assen met uw team of leerlingen kan dus volledig op maat ver-
zorgd worden!

De jeugdtheater voorstellingen van Garage TDI

Garage TDI maakt theater- en dansvoorstellingen voor de jeugd. Om dit goed te kunnen doen, 
is het van belang dat je de doelgroep kent en meebeweegt in hun belevingswereld. Garage TDI 
werkt veelal met acteurs met een pedagogische achtergrond, welke een grote affiniteit hebben 
met kinderen. Tijdens het maakproces, vindt Garage TDI goed contact met de kinderen zelf en 
het onderwijs van essentiële waarde om aansluiting te vinden en te houden bij de doelgroep. Dit 
realiseert Garage TDI door gesprekken op scholen, try-outs, onderzoek en activiteiten op pilot-
scholen, of door middel van het cultuursalon, waar gesprekken en symposia plaats vinden met 
het werkveld.

Theater laat het leven zien in al haar verrukkelijke complexiteit.  Het is goed om kinderen en 
jonge mensen deze rijkdom aan schakeringen en nuances te tonen en vooral, te laten ervaren. 
Dit helpt hen op te groeien tot ruimdenkende en genuanceerde mensen. Garage TDI prikkelt de 
verbeelding en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van creatieve jonge mensen. Het aan-
wakkeren van creativiteit zien wij als een noodzaak in onze maatschappij. Elke oplossing van een 
probleem begint bij een idee. Zonder voorbij te willen gaan aan ernst en moraal, vindt Garage 
TDI dat jeugdtheater een positieve grondtoon moet hebben en hoop moet uitstralen. 
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WAGNERS RING
Een klassieke opera van drie dagen in één uur avontuurlijk jeugdtheater.

Korte inhoud
WAGNERS RING is een muzikale theatervoorstelling met live uitgevoerde muziek van Richard 
Wagner. De voorstelling vertelt het verhaal van het leven van Richard Wagner aan de hand van 
zijn meesterstuk “Der Ring des Nibelungen”. Het wordt uitgevoerd door een acteur samen met 
een muzikante (zang, viool en contrabas). Het verhaal van het ontstaan van de grootste opera 
ter wereld wordt op een komische en toegankelijke wijze vertelt met behulp van videoprojecties, 
computeranimaties, keramische beelden en Lego-figuren in geprojecteerde landschappen.

Wagners Ring is gebaseerd op het leven van Richard Wagner en diens beroemde opera “Der Ring 
des Nibelungen”. Wagner werkte 21 jaar aan dit immense kunstwerk, dat uiteindelijk een cyclus 
van vier voorstellingen werd.
Wagners Ring van GarageTDI is een multimediale jeugdtheatervoorstelling van één uur, over Wag-
ner en deze grootse muziektheaterproductie. Onvermijdelijk wordt hier en daar met de echte Wag-
ner en de echte opera een loopje genomen.

Richard is componist. En wat voor één! Hij is een genie.
Om dat te bewijzen verzint hij ter plekke - voor de ogen van het publiek - een geweldige, allesom-
vattende opera. Over de held Siegfried, over het Rijngoud, over Freya en Wotan, en natuurlijk over 
de machtige Ring. Een opera die speelt in de tijd dat het water van de Rijn nog zo helder was dat je 
het gewoon kon drinken.
Cosima, het buurmeisje, bewondert Richard en helpt hem om zijn verhaal te verbeelden en te ver-
klanken. Hierbij wordt letterlijk alles uit de kast gehaald: live muziek en zang, duplo-speelgoed, ke-
ramische beelden en landschappen, computeranimaties, gamefiguren en nog veel meer. Allemaal 
meer dan levensgroot te volgen op projectieschermen. Zoveel verbeelding, dat kan natuurlijk niet 
goed gaan. Al gauw zijn de figuren zó tot leven gekomen dat ze niet meer in de hand te houden zijn. 
Het verhaal begint zichzelf te vertellen en neemt noodlottige wendingen die Richard noch Cosima 
kunnen stoppen. 

WAGNERS RING is gemaakt door:
Regie: Henk de Reus
Spel: Christiaan Bloem
Muziek en spel: Marjet Spook
Tekst: Jan Veldman
Scenografie:  Peter Hiemstra
Kostuums: Geertje de Boer
Animaties: Harry Arling
Lesmateriaal: Annelieke Knol, Marjet Spook en Ester Kroezenga

Thema uitgelicht
Wagners Ring is een voorstelling over de vreugde van het creëren: het scheppen van kunst.
De voorstelling laat zien dat iemand met een open geest de volstrekte vrijheid heeft om een 
wereld te scheppen en spelregels voor die wereld te ontwerpen. Om vervolgens tot de conclusie 
te komen dat die wereld tot leven komt en het verhaal zichzelf gaat vertellen. De kunst van de 
verwondering, die kinderen eigen is. Van niets, iets maken, je laten verrassen door de wereld die 
je zelf verzint, een zandgebakje dat opeens weg is en het volgende moment weer verschijnt in 
een helemaal nieuwe vorm.

De voorstelling sluit aan op de volgende kerndoelen:
· Kunstzinnige oriëntatie
· Nederlands
· Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving
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vooraf aan de voorstelling

Kringgesprek
Doel: Leerlingen maken kennis met de regels en gedrag bij een theatervoorstelling.

Televisie versus Theater
Kinderen zijn allemaal vertrouwd met televisie kijken. Maar vaak moeten ze nog vertrouwd raken 
met het kijken naar een theatervoorstelling. Een voorstelling is ‘live’ en wordt dus gemaakt waar 
je bij bent. Het gedrag van het publiek is van invloed op de kwaliteit van de voorstelling in posi-
tieve, maar ook in negatieve zin. 
Bijvoorbeeld bij praten, of tijdens de voorstelling naar de wc gaan. 
(Want als er één moet, ……)

Houdt een gesprek met de leerlingen over de grote verschillen tussen televisie en theater. En 
vertel de regels die bij een voorstelling horen:

Je mag wel lachen tijdens de voorstelling, maar niet praten. Dat horen de spelers ook.
Blijf zitten als je het niet zo goed ziet. Als je staat zien de kinderen achter je niets.

Naar de voorstelling toe
De leerlingen zien een theatervoorstelling van ca. 50 minuten.
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u rekening 
te houden met het volgende:

Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
Wacht voor het begin van de voorstelling met uw groep in de buurt van de zaal.
Meldt dat u aanwezig bent bij de acteur. (Is aanwezig in de zaal.)
De leerlingen doen hun jassen uit.
Laat de leerlingen zo nodig even plassen. De leerlingen kunnen vóóraf een plas doen. Tijdens de 
voorstelling is dit niet meer mogelijk!
De leerlingen worden door de acteur de zaal binnengelaten. 
Als leerkracht bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Bij storend gedrag grijpt 
de leerkracht in, niet de acteurs. (lachen mag, praten niet)

Mobiele telefoons uit! (Ook van eventuele begeleidende ouders.)
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Verwerking 
(algemeen)

De volgende opdrachten kunt u na de voorstelling met de leerlingen in de klas of speellokaal 
doen. Door middel van deze opdrachten beleven de leerlingen de voorstelling nog een keer 
waardoor het thema en de inhoud van de voorstelling meer betekenis voor ze krijgt.

Het is niet beslist noodzakelijk alle opdrachten uit te voeren. U kunt alle opdrachten doen of u 
kiest voor een combinatie uit deze opdrachten. De volgorde van de onderstaande suggesties is 
bewust gekozen, vanwege de (didactische) opbouw van de oefeningen.

Opdracht 1
Wat heb je gezien?

Doel:
De leerlingen vertellen wat ze hebben gezien en hoe ze het hebben ervaren.
De leerlingen kunnen momenten uit de voorstelling herkennen en vertellen over die specifieke 
scène. 

Eigen mening
Direct na de voorstelling houdt u een gesprek met de leerlingen in de klas.
Hoe hebben de leerlingen de voorstelling ervaren? Voer een gesprek met de leerlingen met 
behulp van open vragen. Het is van belang dat iedereen zijn eigen mening en gevoel kwijt kan. 
Meningen kunnen en mogen heel verschillend zijn. 

Enkele voorbeeldvragen:

· Wat vond je het leukste moment? 
· Was er ook iets wat je raar vond? 
· Was er iets wat je niet snapte in de voorstelling? Zo ja, wat?
· Was Richard een aardige jongen? 
· Wanneer wel en wanneer niet?
· Waaraan kon je dat zien?
· Welke scene of gebeurtenis kan je nog het beste herinneren?
· Wat vond je van de muziek? Paste deze goed bij wat er gebeurde? Waarom wel/niet?
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Lessen 

Deze lesbrief bevat drie lessen die aansluiten op de voorstelling ‘Wagners Ring’ en die u in 
de klas aan de leerlingen kunt geven. Deze lessen kunt u vooraf als voorbereiding, maar 
ook achteraf als verwerking geven. De lessen zijn geschreven vanuit drie verschillende 
kunstdisciplines:

1. Dramales
2. Muziekles
3. Mediales

dramaLes
In deze les staat het maken van een zelfbedachte theaterscene centraal. Hierin is het 
belangrijk dat leerlingen samenwerken en de gezamenlijke ideeën gebruiken om tot een 
artistiek product te komen. Deze scene zal aan het eind van de les worden gespeeld voor 
hun eigen publiek (hun klasgenoten). 

Doel: 
-De leerlingen kunnen emoties, personages en gebeurtenissen met houding en beweging uitbeel-
den. 
-De leerlingen bedenken een verhaal met een begin, midden en einde. 
-De leerlingen kunnen met anderen een situatie uitbeelden en presenteren. 
-De leerlingen werken samen.

Nodig:
Een groot leeg lokaal of speellokaal, waarin de leerlingen zich vrij in kunnen bewegen.

Inleiding / acteurstraining

EMOTIES 
Kringopdracht
‘Welke emoties ken je?’ Of: ‘welke emoties heb je gezien tijdens de voorstelling?’
De leerkracht noemt een emotie die de leerlingen in een stilstaand beeld, zonder geluid te ma-
ken, overdreven laten zien. Eerst staan de leerlingen met hun rug naar het midden van de kring. 
Dan telt de leerkracht af van 3 naar 1. Dan draaien de leerlingen zich om en laten hun emotie-
beeld zien. 

Voorbeelden emoties:
- boos / blij / verdrietig / bang
- wraakzuchtig / verbaasd / enthousiast / verliefd

Van 1 tot 10
Bij de volgende stap noemt de leerkracht een emotie en telt daarna langzaam tot 10. Bij 1 spelen 
de leerlingen de emotie klein en bij elke stap wordt de emotie groter. Bij 10 spelen de leerlingen 
de gegeven emotie zo groot mogelijk en pas dan mogen ze geluid maken dat bij de emotie hoort. 
Als de leerkracht in de handen klapt, staan de leerlingen meteen in een stilstaand beeld, zonder 
geluid. 

Tip: laat de leerlingen naar het midden van de kring spelen, dus niet met of naar elkaar. Ook kun-
nen er bij de emoties redenen bedacht worden. Bijvoorbeeld: je bent blij, want in het midden van 
de kring ligt een zak met goudstukken.
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PERSONAGES 
Kringopdracht 
‘Welke personages kun je bedenken? 
Of: welke personages kwamen er voorbij tijdens de voorstelling? 
Deze opdracht is hetzelfde als de emotieopdracht, maar nu laten de leerlingen een personage 
zien in 1 beeld. Dat mogen personages zijn uit de voorstelling, maar ook zelfbedachte persona-
ges. 

Voorbeelden personages:
- de held
- de draak
- de reus 
- de genie

Bij de volgende stap gaan de leerlingen een personage uitbeelden en ze bedenken wat dit perso-
nage aan het doen is. Dit beelden ze in slow motion uit op hun plek. 

Voorbeelden personage + handeling:
- de dwerg die al zijn goud aan het tellen is
- de held die zijn zwaard aan het slijpen is 
- een tovenaar die een liefdesdrank aan het bereiden is 
- de slechterik die aan het trainen is 

Extra: twee kinderen doen kort hun oren dicht als de groep een personage en een handeling 
bedenkt. Zien de twee kinderen welke personages er gespeeld worden en kunnen ze zien welke 
handeling er wordt uitgespeeld?

STERFSCENE 
Kringopdracht of iedereen verdeeld door het lokaal
Siegfried, de held in het verhaal van Wagners Ring, heeft een zwakke plek: zijn rug. Gelukkig is hij 
moedig genoeg en draait zijn rug nooit naar de vijand, want als hij daar geraakt wordt zal hij het 
niet overleven.

In deze opdracht gaan de leerlingen een overdreven sterfscene spelen, in slow motion en met 
geluid. 
De leerkracht telt tot 10, de leerlingen moeten de volledige tien tellen gebruiken om de scene uit 
te spelen en op 10 zal niemand meer in leven zijn. 
De scene uit de voorstelling kan nagespeeld worden op deze manier. De leerlingen stellen zich 
voor dat ze met een zwaard geraakt worden op de zwakke plek in hun rug.
Er kunnen ook anderen manieren bedacht worden, waarop een personage sterft in een verhaal. 
Het mogen gekke, onmogelijke manieren zijn of manieren uit sprookjes of verhalen die ze al ken-
nen. Leerlingen kunnen ook een eigen zwakke plek bedenken en allemaal hun eigen sterfscene 
uitspelen.

Voorbeelden sterfscene:
- een zwaard in de rug 
- het eten van een giftige appel
- jouw betoverde handen die jouw laten stikken
- uit een luchtballon in een drakenverblijf vallen
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SCENE-ESTAFETTE 
Voorbereiding op ‘een scene spelen’

In tweetallen in twee rijen tegenover elkaar 
In deze oefening staan de leerlingen in twee rijen tegenover elkaar en ontstaan er twee rijen: rij A 
en rij B. In rap tempo gaan de leerlingen scenes improviseren.
De leerkracht legt kort een situatie uit of bedenkt deze samen met de leerlingen. 
Namelijk wie (personages) speel je, wat (situatie) speel je, waar (locatie) ben je? 
Deze drie elementen krijgen de leerlingen mee voordat ze gaan improviseren. De leerlingen 
staan met hun ruggen naar elkaar toe. De leerkracht telt af en iedereen draait zich om en de 
scenes starten direct. Er mag meteen ook tekst worden gebruikt. Als de leerkracht in de handen 
klapt stoppen de scenes direct en gaan de leerlingen weer in hun rij staan. 

Extra:
Scenes die er uit sprongen; doordat ze interessant; spannend; met overdreven emotie of met 
goede concentratie gespeeld werden, kunnen kort aan de groep worden gepresenteerd. Dit kan 
vanuit de twee rijen waarin de leerlingen staan. 
Hier kan een korte nabespreking volgen: welke emoties zag je in de scene, speelde ze ook een 
einde van de scene, hoe werden de personages uitgebeeld?
De leerkracht kan de leerlingen van 1 rij steeds een stapje laten opschuiven, waardoor de leerlin-
gen elke scene een andere tegenspeler hebben. 

Voorbeelden situaties:
- A is een genie maar zijn ideeën zijn op. Hij besluit raad te vragen bij speler B: de tovenaar. Die 
heeft wel een oplossing, maar dit gaat helemaal mis in de scene. 
- A&B zijn beste vrienden van elkaar. B is vandaag jarig, maar A is de verjaardag helemaal verge-
ten. B komt om uitleg vragen. 
- A is een reus en heeft al het goud gestolen van een rijke man. B is de dwerg en heeft A geholpen 
bij het stelen en wil nu ook een deel van het goud. A wil helaas niks van het goud afstaan.
- B heeft een feestoutfit gekocht voor een trouwfeest. Toen hij het thuis ging passen scheurde het 
aan alle kanten uit. Hij gaat terug naar de winkel waar A de outfit aan B heeft verkocht. B wil zijn 
geld terug. 
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HET THEATERSTUK MAKEN
De kern van deze les bestaat uit het bedenken, maken en spelen van een eigen scene: ‘het thea-
terstuk’. In deze opdracht gaan de leerlingen in groepjes van 4 a 5 leerlingen zelf aan de slag. 

De leerlingen mogen een eigen verhaal bedenken met een begin- midden en een duidelijk einde. 
Het theaterstuk mag ongeveer maar 2 minuten duren. 

Elke groep krijgt 5 spelkaarten mee. (Zie overzicht spelkaarten ‘Het theaterstuk’). 
2 x personagekaart 
1 x locatiekaart 
1x voorwerpenkaart 
1x emotiekaart 
Deze 5 elementen moeten ze verwerken in hun eigen verhaal. Natuurlijk mogen ze er nog veel 
meer bij verzinnen. Het is belangrijk dat ze overdreven spelen, duidelijke personages laten zien 
en dat de scene interessant, grappig of spannend is om naar te kijken. 

Stap 1: De groep trekt 5 spelkaarten
Stap 2: De groep gaat 5 minuten overleggen over het verhaal.
Stap 3:  De groep verdeelt de rollen. Daarna hebben ze 8 minuten om hun verhaal te repete-

ren. 
Stap 4: De groep gaat een ‘try-out’ doen in 2 minuten. (Alle groepjes tegelijkertijd).
 Dat betekent dat ze hun scene gaan uitproberen. 
Stap 5: De groep overlegt: zijn alle afspraken duidelijk, wat kon er beter in de scene?
Stap 6: Als laatste bedenkt elke groep een titel voor hun theaterstuk. 

DE PRESENTATIE
Om en om presenteren de groepen hun theaterstuk. De leerkracht kondigt de groepen aan met 
de titel van hun theaterstuk. De leerlingen die op het podium staan zijn nu acteurs. De leerlingen 
langs de kant zijn het publiek. Na afloop geeft het publiek een applaus en de acteurs maken een 
buiging. 

Nabespreking
- Hoe was het om als acteur/actrice op het ‘podium’ te staan?
- Welke elementen (personage/locatie/emotie/voorwerp) zaten er verwerkt in de scene?
- Waardoor was het publiek vooral geboeid tijdens de scene?
- Zou je iets veranderen aan de scene als je regisseur van dit stuk zou zijn?
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SPELKAARTEN ‘HET THEATERSTUK’

PERSONAGEKAART – LOCATIEKAART – VOORWERPENKAART - EMOTIEKAART

Stoere held Verliefde 
buurmeisje 

Magische ring 

Bange held Grappige 
kunstenaar 

Coca-cola-
liefdesdrank

Overdreven 
slechterik

Bij de rivier Giftige appel

Gemene dwerg Het paleis Betoverde lamp

Boosaardige reus Groot-goor-gat 
onder de grond

Wraakzucht

Gevaarlijke draak Het paradijs Verliefdheid 

Bezorgde vader In het bos Blijdschap

Verwende prinses In de hemel Verdriet

✄
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Verwarde genie Zak met goud Enthousiasme

Bazige componist Onverwoestbaar 
zwaard

Verbazing 
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muziekLes
In deze les staat de muziek van de voorstelling centraal. De leerlingen maken kennis met 
de muziek van Richard Wagner en ontdekken dat elk muziekstuk een eigen karakter of 
sfeer heeft.
Ook gaan ze in deze les een eigen eenvoudige compositie maken met eenvoudige muziek-
instrumenten.

Doel: 
-De leerlingen kunnen emoties, sferen en karakters in de muziek herkennen.
-De leerlingen ontdekken hoe ze een muziek kunnen veranderen in stijl, sfeer en emotie. 
-De leerlingen kunnen met anderen een korte klankcompositie maken. 
-De leerlingen werken samen.

Nodig: 
· Acht muziekfragmenten. 
· Stuurt een mailtje naar rudi@garagetdi.nl. Wij zullen u dan de muziekfragmenten toesturen.
· Eenvoudige muziekinstrumenten (Orff): klankstaven, woodblocks, handtrommen, xylofoons, 

klokkenspel, blokfluiten, enz. (Niet alles nodig, maar variatie is mooi.)

Wat hoor je in de muziek?
(luisteropdracht)
Richard Wagner heeft in zijn opera ‘Ring des Nibelungen’ voor allerlei verschillende personages, 
gezongen tekst geschreven om het verhaal te vertellen. Maar ook door muzikale middelen te 
gebruiken kun je als componist invulling geven aan het verhaal! 

Kijk maar eens of je de volgende luisterfragmenten kunt herkennen:
· De zon komt op
· Stampende reuzen
· Zingende vogels in het bos
· Overwinning
· Drakengrot

Wat hoort waar bij?
1………….
2………….
3………….
4………….
5………….
(antwoorden: 1 E  2 A  3 B  4 C  5 D)
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Van verhaal tot muziek
(kringgesprek) 
Richard Wagner gebruikt allerlei muzikale middelen om personen, plaatsen en gebeurtenissen te 
verklanken. Een aantal manieren waarop dat kan zijn:
Gebruik van hoge of juist lage tonen
Gebruik van snelle of juist langzame noten
Er wordt hard of juist zacht gespeeld
Welke instrumenten zou een componist kiezen? Bijvoorbeeld: een viool geeft een andere sfeer 
dan een trommel….

Bespreek samen met de leerlingen welke keuzes je zou maken om de volgende voorbeelden te 
verklanken:
Brunhilde, de mooie jonge vrouw uit het verhaal van Wagner
Een ruzie
Wotan, de machtige oppergod 

Spelen en maken
Met de volgende korte muzikale motiefjes gaan we verschil maken in volume, tempo én toon-
hoogte en zullen we merken dat dit de sfeer heel anders maakt! 
Leer de leerlingen de volgende motiefjes aan (fragmenten 6, 7 en 8).

Motief 1 (fragment 6):
Dit is een ritmisch motief. Maak nu verschil in volume door het ritme nu eens luid te klappen 
met de hele hand, dan vervolgens alleen wijs- en middelvingers tegen elkaar te tikken.

Motief 2 (fragment 7):
Dit is een gezongen motief. Maak nu verschil in tempo door steeds sneller te wisselen van toon. 
(noten: d-es-d-es )*

Motief 3 (fragment 8):
Dit is een gezongen motief. Maak verschil in toonhoogte door het motief hoog en laag te zingen. 
(noten: d-b-d-b-d-b-c-b)*
*mochten er xylofoons en/of klokkenspellen in de klas aanwezig zijn dan kan het motief daar ook op 
gespeeld worden

Een compositie maken
Verdeel de klas in drie groepen en verdeel de drie motiefjes over de groepen. 
Nu mag één van de leerlingen de dirigent zijn, om ter plekke een muziekstuk te maken met deze 
motiefjes! Én de verschillen in sfeer te maken in volume, tempo en toonhoogte.
De dirigent gebruikt de volgende gebaren:
· Wijzen naar een groep betekent beginnen met spelen/zingen
· Beide handen omhoog brengen betekent luider of sneller spelen/zingen (motief 1 en 2)
· Beide handen omlaag brengen betekent zachter of langzamer spelen/zingen (1 en 2)
· Beide handen omhoog houden betekent hoog zingen (motief 3)
· Beide handen omlaag houden betekent laag zingen (motief 3)
· Wijzen naar een groep en met de andere hand een vuist in de lucht steken betekent stoppen 

met spelen/zingen

De drie groepen kunnen dus zowel om de beurt als tegelijk spelen of zingen! *
*De motieven sluiten op elkaar aan en kunnen gelijktijdig gespeeld worden. Het is handig om één leer-
ling op een trommel de maat te laten spelen, in vierkwartsmaat zoals afgeteld wordt in lvb.3. Zo heb-
ben de leerlingen ook houvast wanneer ze kunnen inzetten.
Wissel een aantal keer van dirigent, en varieer welke van de drie groepen welk motief heeft.
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media Les
In de voorstelling zijn animatiefilmpjes te zien die gemaakt zijn met een techniek dat we 
‘stopmotion” noemen. In deze les maken de leerlingen hun eigen stopmotion filmpje.

Stopmotion film
Stopmotion is een techniek waarbij je met foto’s een filmpje maakt. Daardoor kun je met deze 
techniek alles uit zichzelf laten bewegen. Bekende voorbeelden van stopmotion zijn: ‘Buurman en 
buurman’ en ‘Pingu’.

Doel: 
-De leerlingen leren een verhaaltje te maken met een begin, midden en eind. 
-De leerlingen leren de techniek stopmotion. 
-De leerlingen werken aan een klein stukje van een groter geheel. 
-De leerlingen werken samen.

HET VERHAAL
Voorbereiding
-De leerkracht kiest één ‘hoofdrol’ poppetje, eventueel zelf meenemen.
-Elke leerling neemt een eigen popje mee dat kan staan. Niet groter dan een vuist.
-De klas wordt in groepjes verdeelt van ongeveer drie kinderen.
-Elk groepje schrijft een kort verhaaltje met een begin, midden en eind.
-Elk groepje laat zijn drie poppetjes een bijrol spelen en laat aan het eind van hun verhaal de pop-
petjes weer vertrekken.

De verhalen
-In alle verhaaltjes speelt het ‘hoofdrol’-poppetje.
-De poppetjes van de leerlingen spelen een bijrol.
-De verhalen van de groepjes volgen elkaar op.
-Samen worden de korte verhalen één verhaal.

Werkwijze
Groep 1 bedenkt een klein verhaaltje waarin de hoofdpersoon wordt geïntroduceerd en hij iets 
beleeft met de andere drie poppetjes. In dit verhaal neemt de hoofdpersoon ook weer afscheid 
van de drie poppetjes. Groep 2 gaat verder met dit verhaaltje maar laat de eigen poppetjes een 
rol spelen. De poppetjes van groep 1 spelen niet meer mee. Groep 3 borduurt hierop verder enz, 
enz. De laatste groep zorgt ervoor dat het verhaal een einde heeft.

*De klas kan ook één verhaal bedenken waarbij wordt afgesproken welk groepje welk deel van 
het verhaal naspeelt.
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DE FILM
Benodigdheden

– Minimaal één tablet, ipad of telefoon, met houder zodat het rechtop kan staan.
– De stopmotion app: Stop Motion Studio (gratis).

 (logo van de app)
–  Poppetjes, niet groter dan een vuist, die kunnen staan. Denk aan lego, playmobil, action figures, 

duplo etc.
– Verhalen op papier.
– Eventueel een achtergrond ter grootte van een A3.

Opstelling
Er wordt een tafel met de korte kant tegen een blinde muur geschoven. 
Eventueel wordt de A3 achtergrond tegen de blinde muur gezet. 
De iPad of tablet wordt aan de andere kant van de tafel gezet met de camera op de blinde muur 
gericht.

Voorbereiding
Open de stop motion app.
Zorg ervoor dat er niet meer in beeld is dan nodig is.
Zet de popjes neer om te kijken of ze goed in het beeld passen.
Zorg voor voldoende licht. Maak een eerste testfoto.
De popjes mogen na elke foto een klein stapje worden opgeschoven, of van houding veranderen. 
Waarna er een nieuwe foto mag worden gemaakt. 
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Aan de slag
Maak als leerkracht eerst klassikaal een test stopmotion filmpje. De leerlingen zitten dichtbij in 
een kring om de ipad/tablet heen. Ze kunnen dan om de beurt een popje een klein stukje ver-
schuiven. Waarna de leerkracht een foto maakt. Om daarna te zien hoe het eruit ziet als het 
filmpje wordt afgespeeld. Zo leren ze de techniek en zien ze hoe groot de stappen mogen zijn.

Stop Motion
De bedoeling is nu dat elk groepje zijn eigen verhaal gaat naspelen in stopmotion techniek.
Groep 1 begint. Wanneer zij klaar zijn bekijkt groep 2 dit filmpje en gaat daarna verder met de 
film met hun eigen verhaal.
Er van uitgaande dat er in de klas één iPad/tablet is zullen de groepjes om de beurt een filmpje 
maken.

Tips
-Maak niet te grote stappen (verschuivingen of verandering van houding).
-Beweeg de ipad/tablet niet meer na het starten van de film.
-Denk om de frames per seconde (liefst 12 frames per seconde).

* Er kan eventueel geluid worden toegevoegd. Leerlingen kunnen ook zelf een voice-over inspre-
ken.

Afronden
Nadat alle groepjes zijn geweest wordt de film geëxporteerd en kan hij worden bekeken door de 
klas. Is het een spannend verhaal geworden? Hoe loopt het af met de hoofdpersoon? 
Hoe is de techniek toegepast, bewegen de popjes goed?


