
 

 

De voorbereiding op school  

Voorpret! 
Onderdelen vooraf die nodig zijn om er een fantastische muzikale ochtend van te maken :  

1. Zingen: het Notenvloot lied  instuderen met de klas. Dit liedje wordt gebruikt tijdens het concertje. Het lied wordt 

gezongen op de melodie van: “The lion sleeps tonight”  Er is een youtube link bijgevoegd met de muziek. Tijdens 

de voorstelling gaan we dit lied met de kinderen zingen. Let op: er komt nog veel meer bij, maar dat doen we 

tijdens de ochtend. Zie nummer 1 

2. Bodyclap: oefen de bodyclap  vanuit het youtube filmpje. Dit wordt bij het concertje gebruikt. Zie nummer 2 

 

Napret! 
 

Na afloop van het bezoek aan de Notenvloot kan je met de groep mee doen aan de wedstrijd.  

PRIJSVRAAG: Dit jaar is het thema: Muziek, de ziel van de film. Beleef het bij de Notenvloot! 

Luister naar de muziek die wij ook tijdens het concertje hebben laten horen en maak hier zelf een filmpje bij waarbij je 

verschillende emoties laten zien. De instructie en de muziek vind je bij nummer 3  

 maak een eigen filmpje bij de muziek die wij maken en laat de emoties zien die waarvan jij vind dat dit bij deze muziek 

past.  

DE MOOISTE INZENDING KRIJGT EEN MINI-CONCERT OP SCHOOL EN EEN MUZIKAAL VERRASSINGSPAKKET! 

STUUR DIT OP VIA DE MAIL NAAR  20 april 2020  NAAR:  

wzoethout@gmail.com 

Wat moet je doen? 

 



Extra muziek pret! 
• Zingen: het liedje de lion sleeps tonight kan ingestudeerd worden met de klas. Dit liedje is de melodie van het 

Notenvloot lied. Extra lied  

• Zingen: het liedje ‘what shall we do with the drunken sailor’ kan ingestudeerd worden met de klas. Dit liedje 

wordt alleen gebruikt bij de viool workshop. 

• Kijken en luisteren: naar de verschillende instrumenten die gebruikt worden tijdens de workshops. 

Heel veel plezier met de voorbereiding en tot gauw! 

 
 


