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Muziek Ontdekken Basisonderwijs 2018 | 2019
‘Er valt veel te ontdekken in muziek, zeker
bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest’
Muziek ontdekken

Voor elk leerjaar van het basisonderwijs is
een receptieve en actieve ontmoeting met
het Rotterdams Philharmonisch Orkest
ontwikkeld. Van een musicus in de klas tot
de totale beleving van het volledige
symfonieorkest in de Grote Zaal van de
Doelen, waarbij leerlingen kennismaken
met onze musici uit het orkest. Een
kennismaking die steeds weer grote indruk
maakt op de leerlingen en docenten.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest
heeft het volledige educatieve aanbod voor
het basisonderwijs voor u op een rij gezet.
Deze brochure geeft een overzicht van het
programma voor 2018-2019.

Bovenstaande competenties zijn de
belangrijkste streefcompetenties die
aansluiten bij ons aanbod.

Meedoen?

Hebt u belangstelling voor één van
onze projecten, dan kunt u uw klas
aanmelden via onze website. Kijk dan
op www.rpho.nl/educatie. Wij hopen u
in 2018-2019 te mogen begroeten bij
één van onze projecten.

Gratis busvervoer

Vanaf dit schooljaar wordt er door Buzz010
Gratis busvervoer verzorgd voor scholen
binnen de Gemeente Rotterdam.

Muziek en leerlijn

De educatieprojecten sluiten aan bij de
competenties van SLO-leerlijn muziek:
SLO-leerlijn in projecten:
>> De leerling kan betekenis geven aan
(live) muziek uit verschillende tijden,
stijlen en culturen, kan kennis nemen
van betekenissen die anderen daar aan
geven (waaronder de componist of
uitvoerder) en kan deze aan die van
hemzelf spiegelen.
>> De leerling kan gericht luisteren naar
muziek uit verschillende tijden, stijlen
en culturen, en kan daarin de klankvorm-en betekenisaspecten herkennen
en benoemen.

Katinka Reinders
Projectleider educatie
T (010) 217 79 22
E katinkareinders@rpho.nl
Mirjam Borghgraef
Medewerker educatie
T (010) 217 79 20
E MirjamBorghgraef@rpho.nl
www.rpho.nl/educatie
www.orenopen.nl
www.overalmuziek.nl
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Mission Symphonic
Doelgroep
Groep 7 en 8

Met het muziekproject Mission Symphonic maken
leerlingen van groep 7/8 en de brugklas kennis met
de wereld van de klassieke muziek. Samen gaan zij
op symfonische missie en leren tien klassiekers
beter kennen. Van de beroemde Vijfde van
Beethoven tot De Vuurvogel van Stravinsky: een
nieuwe wereld ligt aan hun voeten! Bekende
Nederlanders als Lange Frans, zangeres Sabrina
Starke en Youtuber Defano Holwijn nemen de
leerlingen in 10 korte afleveringen mee terug in de
tijd en vertellen alles over de bekende componisten
achter deze werken. Wie was Beethoven eigenlijk?
En door wie werd de muziek van Star Wars
gemaakt?

Locatie
Grote Zaal, de Doelen
Data
Wo 26 juni 2019
11.30 uur
Do 27 juni 2019
10.00 en 11.30 uur
Vr 28 juni 2019
10.00 en 11.30 uur
Duur
60 minuten

Op 26, 27 of 28 juni 2019 eindigt onze gezamenlijke
reis in de concertzaal van de Doelen waar tijdens
het concert ‘De lokroep van de vuurvogel’ het
slotakkoord van Mission Symphonic klinkt. Tijdens
dit concert zingen alle leerlingen, begeleid door het
voltallige Rotterdams Philharmonisch Orkest,
samen de bekende melodieën van drie componisten
die zij tijdens hun missie hebben leren kennen met
de zanglessen van ZangExpress.

Voorbereiding
muzieklessen via website
www.missionsymphonic.nl
Voortraject
workshop les naar keuze
(dans, muziek, beeldend,
animatie, spoken word)

Meer informatie: www.missionsymphonic.nl

Schoolbijdrage
€ 5,- per leerling
uitvoerenden
acteurs
regie
verhaal
zangparticipatie
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Rotterdams
Philharmonisch Orkest
Maurits van den Berg
en Mirthe Klieverik
Daniel van Klaveren
Gabby Bakker

Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden
Aanmelding
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl

ZangExpress
5

Liedjes uit de Oude Doos

Apenootje

In “Liedjes uit de Oude Doos” worden oude kinderliedjes afgestoft en weer tot leven gezongen. Het
Rotterdams Philharmonisch Orkest laat i.s.m.
ZangExpress de kinderen uit de onderbouw meezingen met bekende en minder bekende kinderliedjes.

Doelgroep
Groep 1, 2 en 3

Dora en haar muzikale verhuizers zijn bezig met een
oud dametje te verhuizen. Dora kan, zoals gewoonlijk,
haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze kijkt in de
dozen en vindt er telkens iets wat haar aandacht trekt.
Ze gooit alles uit de dozen op een berg en maakt er een
puinhoop van. Uiteindelijk wordt Dora tot de orde
geroepen. Dora gooit alle spullen in een doos. Er
wordt aan gerammeld, de doos lijkt te gaan koken,
knalt open en we horen een kakofonie van alle liedjes
door elkaar. Dora schaamt zich een beetje voor de
troep die ze heeft gemaakt. Ze ruimt ‘m snel op. Als
alle dozen weg zijn, blijkt er toch nog een doos over te
zijn. Nog net op tijd komt ze erachter. Dora opent de
doos …

Data
wo 3 april 2019
9.45 en 11.15 uur
do 4 april 2019
10.00 en 11.30 uur
vr 5 april 2019
9.45 en 11.15 uur

Eva is apetrots op haar dierentuin! Ze houdt
zielsveel van alle dieren, en zij van haar. Er is alleen
één groot probleem. Doordat Eva de dieren zo
vertroetelt – ze pelt zelfs de nootjes voor haar apen
– zijn ze verwend en lui geworden. En dat vinden
de bezoekers niet leuk. Die willen de dieren zien
spelen en gekkigheid zien uithalen!
Als blijkt dat de dierentuin moet sluiten, omdat
geen mens meer komt kijken naar die saaie beesten,
is Eva wanhopig. Maar als ook de dieren door
krijgen wat er aan de hand is, komen ze in actie!
Het wordt één grote beestenbende, maar Eva en
haar muzikale vrienden geven niet op en gebruiken
al hun fantasie om de dierentuin te redden…

Locatie
Eduard Flipse zaal, de Doelen

Duur
50 minuten
Voorbereiding
website ZangExpress

actrice
regie/verhaal
muziekarrangementen

Ensemble van het
Rotterdams
Philharmonisch Orkest
Eva van der Post

Aanmelding
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl

Gabby Bakker
Jasper le Clercq

uitvoerenden

actrice
regie

Ensemble van
het Rotterdams
Philharmonisch Orkest
Christine de Boer
Bart Oomen

verhaal

Thijs Maas

muziek

Monique Krüs

kostuums
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Data
di 27 november 2018
10.00 en 11.30 uur
wo 28 november 2018
9.45 en 11.15 uur
do 29 november 2018
10.00 en 11.30 uur
vr 30 november 2018
10.00 en 11.30 uur
vr 7 december 2018
10.00 en 11.30 uur

Voorbereiding
lesbrief

Schoolbijdrage
€ 4,50 per leerling

uitvoerenden

Locatie
Eduard Flipse zaal, de Doelen

Duur
45 minuten

Extra workshop
De Orkest Ontdekker
(zie p. 10)

Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden

Doelgroep
Groep 3 en 4

Sanne Oostervink

Extra workshop
De Orkest Ontdekker
(zie p. 10)
Schoolbijdrage
€ 4,50 per leerling
Groepsomvang
per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden
Aanmelding		
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl
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Het Orkest Laboratorium
De beroemde professor Freek den Hartogh heeft
met behulp van muziek, contact gekregen met een
buitenaardse wezen, dat OO is genoemd. De
concertzaal wordt omgetoverd tot een Mission
Control: wat gebeurt er als OO de Vijfde van
Beethoven of Carmen van Bizet of Grieg hoort en
hoe reageert hij op ritmes en zang? Het publiek
wordt ook uitgenodigd om mee te doen aan dit
muzikale experiment en zal zo zelf ook
ondervinden wat muziek kan doen met OO en met
ons. Een spannend muziekavontuur met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Doelgroep
Groep 5 en 6
Locatie
Grote Zaal, de Doelen
Data
wo 10 april 2019
11.15 uur
do 11 april 2019
10.00, 11.30 en 13.30 uur
vr 12 april 2019
10.00, 11.30 uur

tekst en regie

Doelgroep
Groep 6 t/m 8
Locatie
in de Doelen
Data
het hele schooljaar, op
afspraak, om 9.30 en 11.00
uur
Duur
1,5 uur
Voorbereiding
www.orenopen.nl

Voorbereiding
lesbrief

Schoolbijdrage
€ 4,- per leerling

Schoolbijdrage
€ 4,50 per leerling

Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden

Aanmelding
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl

acteur

Symfonische muziek is mensenwerk. Dat is goed te
zien tijdens een orkestrepetitie. Leerlingen uit de
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs
wonen klassikaal een repetitie bij. Ze zitten vlakbij
het podium, met hun neus bovenop het orkest.
Leerlingen krijgen een korte inleiding en kunnen
vragen stellen.

Duur
60 minuten

Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden

uitvoerenden

Repetitiebezoek Een kijkje achter de schermen

Aanmelding
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl

Rotterdams
Philharmonisch Orkest
Freek den Hartogh
Bart Oomen
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De Orkest Ontdekker en Virtual Reality-bril
In nauwe samenwerking met de afdeling Educatie
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
ontwikkelde kunstenares Chantalla Pleiter De
Orkest Ontdekker. Dit zit-klim-licht-klankobject
leert kinderen spelenderwijs welke instrumenten er
zijn in een symfonieorkest.

Het bijzondere is dat je ook echt mag rondwandelen
in een “gamewereld” om de instrumenten te leren
kennen, te beluisteren en misschien wel te bespelen.
Zo kan je op onderzoek uit gaan en kan je zelf
kiezen bij welk instrument je, in het “echt”,
middenin het orkest wilt staan. Dit is een echt
gefilmde wereld waar je volledig om je heen kan
kijken. En dat voelt bijna als echt! Kom het ervaren!

NIEUW:

Komend seizoen komt daar de Virtual Reality-bril
bij, ontwikkeld door Chantalla Pleiter.

Muziekworkshop met de Orkest
Ontdekker en VR-bril

De VR-bril

Speciaal voor basisscholen ontwikkelde het
Rotterdams Philharmonisch Orkest een workshop
met De Orkest Ontdekker en de VR-bril.

Ontdek in virtual reality het Rotterdams
Philharmonisch Orkest met haar muzikanten en
muziekinstrumenten.

Daarbij wordt aandacht besteed aan:
>> orkestinstrumenten leren kennen
>> muziekstijlen leren kennen
>> het creatieve proces stimuleren en ontwikkelen
>> associatief luisteren, omzetten in verbeelding

Stap mee op het podium midden tussen het orkest
en beluister en bekijk deze van verschillende
posities. Je kan met je neus op de trompettist staan
om te kijken en horen wat hij doet, of sta je liever
op de plek van de dirigent zodat je het hele orkest
kan laten spelen?

Korte workshop kennismaken met
De Orkest Ontdekker

Voorafgaand aan de meeste schoolvoorstellingen
en repetitiebezoeken kunt u met uw klas een
korte workshop volgen bij De Orkest Ontdekker.
(duur 20 – 30 minuten)
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Doelgroep
Groep 4 t/m 8:
Locatie
in de Doelen
Data
het hele schooljaar op
afspraak en/of voorafgaand
aan repetitiebezoek
Duur
60 minuten
Voorbereiding
www.orenopen.nl
Schoolbijdrage
€ 4,50 per leerling
Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene de
groep begeleiden
Aanmelding
Via rpho.nl/educatie
of educatie@rpho.nl
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Muziekworkshop en repetitiebezoek
De leerlingen experimenteren tijdens de workshops
met de ‘bouwstenen’ van een muziekstuk dat ze
tijdens een repetitiebezoek zullen horen. Via deze
methode, waarbij het ‘leren door zelf doen’ centraal
staat, kruipen de leerlingen in de huid van een
componist waardoor ze een betere luisterhouding
ontwikkelen voor symfonische muziek.
Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan:
>> instrumenten leren kennen
>> muziekstijlen leren kennen
>> werken met vorm, klank en betekenis
>> het creatieve proces stimuleren en ontwikkelen
>> associatief luisteren, omzetten in verbeelding

Doelgroep
Groep 6 t/m 8
Locatie
Op school en de Doelen
Data
in overleg
Duur
1 workshop op school en
repetitiebezoek in de Doelen
Voorbereiding
www.orenopen.nl
Schoolbijdrage
€ 6,- per leerling voor de
workshop en repetitiebezoek
Groepsomvang
Per 10 leerlingen moet
minimaal 1 volwassene
de groep begeleiden
Aanmelding
Via educatie@rpho.nl
of www.orenopen.nl

Familievoorstellingen
Van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het leukste uitje voor jong en oud!
Tijdens de familievoorstellingen van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest kom je ogen en
oren te kort: je beleeft een onvergetelijke
zondagmiddag vol spannende verhalen, beroemde
symfonische muziek en betoverend theater.
Meer informatie en bestellen
www.rpho.nl/familievoorstellingen

Doornroosje (4+)

Zo 16 september 2018 | 14.15 uur
De betoverende balletmuziek van Tsjaikovski’s
Doornroosje, het orkest,
een acteur en een live
tekenaar vormen de ingrediënten voor een
onvergetelijk symfonisch sprookje. Samen
vertellen zij het beroemde verhaal over de
prinses die door een boze fee vervloekt
wordt: op haar zestiende zal ze sterven door
een prik aan een spinnenwiel. Gelukkig
weet de goede fee de vloek te verzachten; zij
zal niet sterven, maar honderd jaar slapen,
tot een prins haar wakker kust.

De ontdekkingsreis van
Piccolo en Saxo (4+)
Zo 9 december 2018 | 14.15 uur

Het muzikale sprookje
Piccolo, Saxo and
Company van Joop
Geesink’s Dollywood is een
speelse poppenanimatiefilm uit 1958. Het
Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt
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Doelgroep
Iedereen van 4 tot 104 jaar
Locatie
Grote Zaal, de Doelen
Prijzen
t/m 26 jaar/CJP € 10
(alle rangen)
Toprang €34 | 1 € 25 | 2 € 19

tijdens de vertoning van deze klassieker
live de filmmuziek van de Franse
componist André Popp. Theater Terra,
groot in poppentheater, neemt na de film
het publiek verder mee op avontuur,
wanneer de poppen Piccolo en Saxo uit de
film het podium op stappen en hun
ontdekkingsreis vervolgen.

Het Orkest
Laboratorium (6+)
Zo 14 april 2019 | 14.15 uur

De beroemde professor
Freek den Hartogh heeft
met behulp van muziek,
contact gekregen met een
buitenaardse wezen, dat OO is genoemd.
De concertzaal wordt omgetoverd tot een
Mission Control: wat gebeurt er als OO de
Vijfde van Beethoven of Carmen van Bizet
of Grieg hoort en hoe reageert hij op
ritmes en zang? Het publiek wordt ook
uitgenodigd om mee te doen aan dit
muzikale experiment en zal zo zelf ook
ondervinden wat muziek kan doen met
OO en met ons.
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Aanbod op maat
en Impuls Muziekonderwijs

Wij leveren graag maatwerk. Hebt u een
thema in gedachten of een vraag?
Bijvoorbeeld een bepaalde musicus in de
klas of een ensemble op uw school?
Of wilt u onderzoeken of wij een partner
kunnen zijn van uw school in de regeling
Impuls Muziekonderwijs? Wij denken
graag met u mee. Neem contact met ons
op, zodat we kunnen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn: Afdeling Educatie,
telefoon (010) 217 79 22 of e-mail
educatie@rpho.nl

Landelijke Kindermuziekweek

Vrijdag 5 april t/m zondag 14 april 2019
De Kindermuziekweek die jaarlijks wordt
georganiseerd door de Doelen en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest zal dit
jaar voor het eerste een landelijke editie
worden! Kinderen van alle leeftijden,
ouders, opa’s en oma’s kunnen concerten
bezoeken, voorstellingen bekijken,
instrumenten bespelen en zelf optreden in
één van de zalen van de Doelen. Ook zijn
er tijdens de Kindermuziekweek
schoolvoorstellingen. Voor meer
informatie en het programma kijkt u op
www.kindermuziekweek.nl

Ieder kind een
instrument

Rotterdams Philharmonisch Orkest ◆ Voorstellingen Basisonderwijs 2018 | 2019

en het Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het project ‘Ieder kind een instrument’ is
een onderwijsprogramma van SKVR
Muziekschool waarbij Rotterdamse
kinderen in groep 5 en 6 klassikaal een
muziekinstrument leren bespelen. Naast
deze lessen krijgt de hele school
muziekonderwijs. Vooral zingen heeft
daarin een belangrijke plaats.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest
verbindt zich aan dit project door
projecten en musici van het orkest te
koppelen aan deze scholen. Het jaarlijkse
‘Groot Ieder Kind Een Instrument Orkest’
maakt het project zichtbaar en hoorbaar
in heel Rotterdam! Voor meer informatie:
www.SKVR.nl/onderwijs

BELANGRIJK

>> Hebt u belangstelling voor één van onze projecten, dan kunt u uw klas aanmelden
via onze website. Kijk op rpho.nl/educatie
>> Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Wees er snel bij,
want vol is vol.
>> We sturen u na ontvangst van uw opgave een bevestiging. Mocht een voorstelling
intussen volgeboekt zijn, dan wordt direct contact met u opgenomen.
>> Bent u onverhoopt verhinderd een voorstelling bij te wonen? Laat u ons dat dan zo
snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken vóór de voorstelling, weten. Dit kan door te
bellen naar Mirjam Borghgraef: (010) 217 79 20, of te mailen naar educatie@rpho.nl.
Bij annuleringen binnen vier weken voor de voorstellingsdatum worden de kosten
van het concertbezoek in rekening gebracht.

Gratis busvervoer

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen
leerkrachten van deelnemende scholen in
het primair onderwijs met de regeling
Buzz010 gratis en veilig busvervoer
regelen! www.kc-r.nl/buzz010

Colofon
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