Begeleidingsmap

Peter en de Wolf
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1 Inleiding
1.1 Begeleidingsmap
Deze map werd speciaal voor u, leerkracht in het basisonderwijs, samengesteld. Via deze
begeleidingsmap willen wij u een leidraad aanbieden bij de voorstelling Peter en de wolf van
figurentheater Vlinders en C°.
U vindt hier informatie rond de voorstelling die u samen met de kinderen zal komen bekijken.
Daarnaast vindt u er ook ideeën in terug die u kunnen helpen bij het voorbereiden en verwerken van
de voorstelling in de klas.
Wij bieden u deze blokkendoos met ideeën aan, maar zijn er zeker van dat u zelf aan de slag gaat
om extra informatie en illustraties op te zoeken. Het is dus niet de bedoeling dat u heel dit pakketje
meegeeft met de leerlingen maar dat u zelf een selectie maakt op basis van wat er in de lessen
past, van wat u denkt dat er het best gaat werken of wat uw leerlingen in hun leeftijdscategorie
interessant vinden.
We hopen dat u de kinderen kan helpen bij de voorbereiding van de voorstelling maar ook bij de
nabespreking en dus de verwerking van de voorstelling.

1.2 Voorstelling
1.2.1 Uitgangspunten
-

Het uitgangspunt van deze voorstelling was oorspronkelijk het bekende boekje Peter en de
wolf.

Uitgegeven door Lannoo naar een idee van Sprookjesconcerten VZW en ingesproken door
Wim Opbrouck. Van het oorspronkelijke boekje weerhielden we enkel de uitmuntende
muziek van de solisten van de Munt.
-

Bij een navraag bij 200 kinderen in 14 klassen kregen we van 7 kinderen een antwoord op
de vraag : Wat is klassieke muziek ( die varieerden van jazz, opera, op een viool spelen).
Aan de leerkrachten stelden we de vraag wanneer dit muzikaal sprookje geschreven werd
de antwoorden liepen tussen 1700 en 1918. De werkelijke datum : 1936.

-

Het werk is zo bekend dat het aantal namen die ooit een bewerking maakten tot de
verbeelding spreekt, om er enkele te noemen: Boris Karlov, Peter Ustinov, Walt Disney, Mia
Farrow, Sharon Stone, David Bowie, Sting, Sean Connery, Sir Alec Guiness, Gene
Bervoets, Wim Opbrouck… wij wilden op onze eigenwijze manier een prachtvoorstelling
maken met een mix van beeld, klank en poppen.
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1.2.2 Inleiding bij de voorstelling
Wie zegt dat kinderen niet van klassieke muziek kunnen genieten? Wie deze vergissing begaat
laten we genieten van Prokofievs muziekstuk Peter en de wolf. We dompelen je onder in een mix
van beelden, muziek, vertelkunst en poppenspel. We worden in vuur en vlam gezet door een
'bemoeizieke' grappende en grollende verteller, die bovendien onze poppenspeelster tot het uiterste
drijft. Voeg daarbij een verstrooide technieker en de uitstekende vertolking van de muzikale
stemmen door solisten van de wereldberoemde Munt. Ieder personage uit het verhaal wordt
muzikaal gebracht door een welbepaald instrument uit hun symfonisch orkest. Som van dit gerecht:
een 'Peter en de wolf' zoals je hem nog nooit eerder zag. Net als het kijk-, lees- en luisterboek van
uitgeverij Lannoo, voert de voorstelling je mee naar de rand van een diep en donker woud. Als Peter
naar zijn grootvader had geluisterd, was het nooit zo spannend geworden aan de rand van de vijver.
Maar opa slaapt nog, en alles lijkt zo rustig in de weide… ..

1.2.3 Achtergrondinformatie
Sergej Prokofjev:

Algemene informatie
Volledige naam

Sergej Sergejevitsj Prokofjev
(Серге́й Серге́евич Проко́фьев)

Geboren

23 april 1891

Overleden

5 maart 1953

Land

Rusland (Oekraïne)
Werk

Genre(s)

Klassiek

Beroep(en)

Componist, Muziekleraar, pianist

Instrument(en)

piano
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Wat vinden wij: Wat is klassieke muziek en de instrumenten die voor het sprookje gebruikt
worden:
Vandaag spelen we dus het sprookje van Peter en de wolf van de Rus Sergei Prokofiev .Alle figuren
worden gespeeld door een instrument. .Al deze instrumenten worden gebruikt in klassieke of
akoestische muziek. Akoestisch wil zeggen dat de muziek er zo uitkomt. Niet zoals nu uit een
luidspreker maar echt zonder stroom. Zo kan je zelfs in een grote zaal met meer dan honderd
mensen erin toch nog muziek maken zonder elektriciteit te gebruiken met een heel orkest
Voor elk orkest staat een dirigent. Die meneer of mevrouw zwaait wat met een stokje en doet op het
eerste zicht, niets. Het lijkt wel of hij een dans doet op de muziek maar toch is die dirigent helemaal
geen danser. Hij is een beetje zoals een meester of een juffrouw in de klas , hij wijst met zijn stokje
als je mag spelen en wuift met zijn hand als je moet zwijgen. Hij geeft ook aan hoe snel alles
gespeeld moet worden. Als hij sneller slaat met zijn stokje moeten alle muzikanten ook sneller
spelen! Voor muzikanten op het podium gaan, moeten ze natuurlijk veel repeteren of oefenen.
Tijdens die repetities doet de dirigent het meeste werk.
We overlopen alle instrumenten voor Peter en de wolf . Eerst de viool. De viool ziet er een beetje uit
als een 8 met een stokje eraan, heeft 4 snaren en wordt bespeeld met een boog. Niet met zo'n boog
als Robin Hood waar je pijlen mee afschiet natuurlijk. Deze boog is gemaakt van hout en haar. Het
beste haar voor een vioolboog is de staart van hengsten van witte paarden. Op dat haar doe je dan
wat hars. Hars is dat plakkerig goedje dat uit sommige bomen komt. Net omdat het zo kleverig is
werkt het super goed om viool mee te spelen. Omdat je met de boog over de snaren moet strijken
om muziek te maken, wordt de viool strijkinstrument genoemd.
Alle andere instrumenten behalve dan de pauken op het einde, zijn blaasinstrumenten want je moet
er op blazen om muziek te maken .Net als de blokfluit en de trompet. Toch is elk blaasinstrument
een beetje anders. Op een blokfluit moet je gewoon blazen en er komt al geluid uit. De hobo, de
klarinet en de fagot hebben rietjes… Rietjes en knopjes. Niet zo van die rietjes om mee te drinken,
je blaast op een stukje gemaakt van het riet dat rond de vijver groeit. De klarinet heeft er maar één,
de fagot en de hobo hebben er 2. Die noemen we dan dubbelrietjes.
De Hobo en de klarinet zien er bijna hetzelfde uit. Een zwarte trechter vanonder, dan een lange
holle stok met veel knopjes erop. Onder die knopjes zitten gaatjes net als bij een blokfluit. Maar
omdat de gaatjes zover uit elkaar staan, moesten ze wel knopjes en verlengstukken gebruiken,
anders kan je er niet aan met je vingers zonder ze te breken! De hobo en die klarinet zijn dus zo
goed als helemaal hetzelfde tot… Bijna helemaal bovenaan het mondstuk. Bij de klarinet ziet dat er
een beetje uit als een boot, bij de hobo zijn het 2 stukjes riet aan elkaar gebonden met een stukje
touw. De dwarsfluit heeft ook knopjes maar ziet er toch helemaal anders uit, want die is helemaal uit
metaal en niet uit hout ze blinkt dus lekker mooi! Op de hobo en de klarinet blaas je recht en een
dwarsfluit fluit je … dwars… langs je rechter kant. Je blaast dan half over het mondstuk en hopla
daar heb je het geluid van een vogeltje! Probeer het zelf maar een keer, neem een glazen flesje dat
leeg is, en blaas half over de rand en met een beetje geluk hoor je muziek!
Een hoorn is ook een blaasinstrument. Je blaast in het mondstuk maar op een hele speciale manier
en je gebruikt alweer knopjes om de toon te veranderen… Het instrument is net uit goud gemaakt en
behoort tot de koperblazers. Het is net een opgerolde tuinslang met … je raadt het al alweer een
trechter op het einde. Als je heel goed kijkt naar een blokfluit dan zie je zelfs daar een kleine trechter
op het einde… Bijna alle blaas instrumenten hebben die trechter op het einde.
Sprookjesconcerten VZW:
Een magisch verhaal, een boeiende verteller, een klassiek orkest. Meer heb je niet nodig voor een
Sprookjesconcert. Of toch wel? Poppen die het sprookje tot leven brengen in een wonderlijk décor?
Het verhaal in prachtig boekje gieten en er de luister CD bijsteken? Het behoort allemaal tot de
wereld van de Sprookjesconcerten waarin kinderen betoverd worden met klassieke muziek.
Er zijn heel wat componisten die muzikale sprookjes voor kinderen hebben geschreven. Enkele van
die verhalen zijn wereldberoemd geworden, andere pareltjes liggen onder het stof te wachten tot ze
ooit, op een dag, opnieuw tot leven worden gebracht.
De Sprookjesconcerten wil zowel oude als nieuwe sprookjes brengen. We willen niet alleen
klassiekers herwerken en op de planken zetten, maar ook nieuwe verhalen creëren en op muziek
laten zetten door hedendaagse componisten. www.sprookjesconcerten.be
De Munt Schouwburg:
De Koninklijke Muntschouwburg te Brussel, meestal kortweg De Munt genoemd, is een de
bekendste concertzaal voor opera, ballet en klassieke muziek in heel België. De beste muzikanten
p5
°

spelen er. De Muziek voor onze voorstelling wordt gespeeld door de solisten van de Munt.
Een solist is een musicus die een aparte partij speelt, alleen of tezamen met andere solisten in een
orkest. Het spreekt vanzelf dat de solisten de beste muzikanten zijn. www.demunt.be

1.2.4 Wat te verwachten van de voorstelling?
In de voorstelling spelen een verteller, een technieker en een poppenspeelster mee. Er is heel veel
interactie tussen deze drie. In het eerste deel van de voorstelling worden animatie- en filmbeelden
gebruikt om klassieke muziek en de diverse instrumenten voor te stellen. Dit gebeurt op een hele
speciale, creatieve en grappige manier, waarbij de poppenspeelster zelfs live fagot speelt.

De filmbeelden zijn stijl anno 1936 gemaakt dat wil zeggen: zwart –wit, geen inzoomen en tekst
pancarten. Het eigenlijke verhaal is geen poppenkast of theater maar figurentheater (ook wel
poppentheater genoemd). Dat wil in deze voorstelling zeggen dat de poppen niet echt in een
poppenkast spelen, maar door de poppenspeelster zichtbaar gemanipuleerd worden in het decor.

1.2.5 Extra informatie
Technische Fiche Peter en de wolf
Leeftijd: + 6 jaar ( 1 ste tot 3 de leerjaar / 4 de leerjaar tot december) of familievoorstelling
Ideaal aantal toeschouwers: 100
Maximum aantal toeschouwers:125 in ideale omstandigheden
Spelduur:50 minuten
Cast:1 Speler en 1 technieker
Verduistering: noodzakelijk
Elektriciteit: één kring van 16 A = gewoon enkele normale stopcontacten.
Speelvlak: één effen vlak.
Speelruimte: B: 5.5 m D: 5.5 m H: 3 m
Podium: Niet nodig. Geen podium = kinderen oplopend plaatsen zo dat allen speeltafel kunnen zien
Opbouwtijd:2 u
Afbraaktijd: 1 u

Medewerkers Peter en de wolf
Ideeën, concept: Ronny Aelbrecht, Milly Jennes , Kevin C.S.Van Staeyen.
Verteller, voice- over: Kevin C.S.Van Staeyen.
Poppenspeelster: Milly Jennes.
Technieker: Ronny Aelbrecht.
Muziek Prokofiev: solisten van de Munt.
Spel coaching: Ronny Aelbrecht.
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Poppen : Milly Jennes naar de tekeningen uit het boek van Tom Schoonooghe.
Decor: Ronny Aelbrecht(aanmaken) Milly Jennes (schilderen)
Lichtplan: Koen Dilliën ( CC Ter Vesten ).
Stop motion: Milly Jennes, Kevin C.S. Van Staeyen.
Dank aan: Kevin C.S.Van Staeyen ( klarinet ) Wannes Aelbrecht ( hobo) Milly Jennes(tekeningen ).
Film,opname,montage: François Aelbrecht.
Dank aan: Etienne De Bock ( acteur) Werner Claessens (tekeningen akoestische muziek film)
Werner Vitt ( jachthoorn )Muziek Academie Beveren Hans De Volder(hoorn) Jurgen De Kerf ( deur)
CC Ter Vesten ( accomodatie, technische hulp).Streep (de hamster van Luna) Marc Wijns (DVD
auto pauze) OC Vrasene (organiseren try out) Kristof Lasure, Dirk Boey (Sprookjesconcerten).
Collega's, vrienden van theater : Alles loopt op Rolletjes (die de start gaven tot dit alles).
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2 Voorbereiding en verwerking
Er komen verschillende zaken aan bod in Peter en de Wolf:
Klassieke muziek, muzikale sprookjes, diverse instrumenten uit een symfonisch orkest, film anno
1930.
Je kan hieronder deze thema’s terugvinden met enkele aanzetten over de manier waarop ze
behandeld zouden kunnen worden. Bij het kiezen van de thema’s voor deze lesmap hebben we
getracht een zo breed mogelijk veld te bewandelen.

2.1 Klassieke muziek
-

-

Stel eens de vraag : Wat is klassieke muziek? (U zal verbaasd zijn over de antwoorden  ).
Wie houdt er van klassieke muziek ?
Ken je er ?
Laat de kinderen eens wat horen, doe gerust enkele alom gekende : Radzinski mars
(Strauss) Also sprach Zarathustra (Strauss) Hochzeitschmars ( uit Midzomernacht van
Mendelsohn – wordt bij elke bruidsintrede op een huwelijk gespeeld) "Treulich geführt"(
Wagner - uit de opera Lohengrin- beter bekend als “daar komt de bruid). Te vinden in elke
bibliotheek of op you tube. Allicht herkennen vele kinderen deze melodieën.
Je kan de tekst uit deze begeleidingsmap, terug te vinden bij de achtergrondinformatie,
gebruiken ( deze tekst wordt op een grappige manier ‘gemanipuleerd’ in de voorstelling).

2.2 Muzikale sprookjes voor kinderen
-

Peter en de wolf is niet enig in zijn soort , een kleine greep uit wat nog kan gehoord en/of
verteld word worden in de klas(zijn in diverse bibliotheken te belenen :
De notenkraker
Tsjaikovski
Doornroosje
Tsjaikovski
Het zwanenmeer
Tsjaikovski
De ijzeren vogel
Stravinski
Schilderijententoonstelling
Moessorgski
Peer Gynt
Edvard Grieg
Babar de kleine olifant
Poulenc
Dierencarnaval
Saint-Saëns

2.3 De instrumenten en hun figuur.
Peter
- De Violen
-

De Hoorn
Fagot
Dwarsfluit
Hobo
Klarinet
Pauken

De wolf
Opa
Vogeltje
Eend
Poes
Jagers

-Ken je nog andere instrumenten uit een orkest ?
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TREK EEN PIJL VAN DE FIGUUR NAAR HET JUISTE INSTRUMENT

EEND

KLARINET

OPA

HOBO

JAGERS

DWARSFLUIT

PETER

FAGOT

POES

PAUKEN

VOGEL

HOORN

WOLF

VIOOL
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2.4 Film rond de jaren 1930
-

-

Ken je verschillen tussen oude films en de films die we nu zien?
Wat is ‘stomme’ film ?
Wist je dat vroeger een pianist in de zaal de muziek bij de film speelde ?
Waarvoor dienen tekst pancarten ?
Schrijf zelf een tekst pancarte bij een foto

Bekijk enkele grote komieken uit die tijd : Charlie Chaplin, Oliver Hardy en Stan Laurel ( de
dikke en de dunne)
Maar ook de eerste Tarzan is van 1932…
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