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(1ste graad)            (30’) 

Doelen 

FOCUS: op basis van een muzische impuls (muziekfragment) zich een situatie verbeelden en deze 
dramatisch vormgeven 

 VVKBaO 

 5. Kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen beleving, ervaringen, gedachten en 
gevoelens in handelingen te verwerken. Dat houdt in dat ze: 

 5.2: bij de voorbereiding en de uitvoering van het spel, hun fantasie en 
voorstellingsvermogen activeren. 

 OVSG 

 De kinderen ontwikkelen hun fantasie via allerlei spelsituaties. 

 GO! 

 3.5. De leerlingen kunnen een eigen fantasiewereld ontwikkelen en zich daarin dramatisch uitleven. 
Dit houdt in: 

 a. impulsen die hun gevoelens en/of fantasieën prikkelen uiten via lichaamstaal en 
spelimprovisatie. 

Beginsituatie 

Jonge kinderen zitten nog boordevol fantasie. Ze kunnen goed associëren. Deze les kan dus met elke klas 
uitgevoerd worden. Het is wel belangrijk om tijdens deze les een veilig klasklimaat te creëren. 

Materiaal en bijlagen 

 Muziekfragmenten fase 1b: 

 Thierry Verheyen - Opzij, opzij, opzij!.mp3 (piano cover, originele versie: Herman van Veen) 

 Man with a Harmonica (theme song).mp3 (Once upon a time in the West) 
 

 Muziekfragmenten fase 2 en 3: 

 Thomas Bergersen – My freedom.mp3 

 Stomp – Kitchen.mp3 

 Crystal Strings – Journey to Reminiscense.mp3 

 Isley Brothers – Voyage to Atlantis.mp3 

 Dramatic music (componist onbekend).mp3 

 Horror violin beat (componist onbekend).mp3 

 Happy music 1 (componist onbekend).mp3 

 Happy music 2 (componist onbekend).mp3 
  



Muziekgeleid verbeelden 

VINCENT BROOTHAERS & NELE CALLAERT 2 

 

Klasorganisatie 

Zorg voor een vrije bewegingsruimte. Schuif stoelen en banken aan de kant. Indien u een turnzaal of 
dramalokaal ter beschikking hebt, kunt u deze les uiteraard ook daar laten doorgaan. 

Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Geleide fantasie             (5’) 

Vertel onderstaande geleide fantasie. Elke leerling speelt het personage uit de tekst. Doe zelf ook mee. U 
treedt op als voorbeeld. De leerlingen doen u voorlopig nog na. Zijn er leerlingen die al een eigen (maar 
passende) manier vinden om de handelingen uit te beelden? Laat dit dan zeker toe. Deze kinderen staan 
dan al een stap verder in het proces.  
  

Geleide fantasie: 
Je bent aan het wandelen. Onder je voeten voel je zand. Je bent aan het genieten van de warme zon, 
wanneer er plots iets op je hoofd valt. Auw! Dat doet pijn! En er valt nog iets op je hoofd, en nog iets en 
nog iets… Je probeert alles te ontwijken, maar er vallen te veel dingen tegelijk. Je rent als een gek in het 
rond en beschermt je hoofd met je handen. Eindelijk stopt het. Je kijkt naar de grond, maar je ziet niets 
liggen. Het is te donker. Je bukt je en voelt of er iets op de grond ligt... Ja! Je hebt iets gevonden. Je 
raapt het op en voelt eraan. Het is rond en hard… en een beetje harig! Je ruikt er ook eens aan… maar 
je ruikt niets speciaals. Je gooit het hard op de grond en springt er op met al je kracht. Ja! Het breekt! Je 
bukt je en ruikt nog eens….Het ruikt naar… kokosnoot! Je likt er met je tong eens aan en ja, je proeft 
kokosmelk. Je gaat zitten op de grond en drinkt de kokosnoot helemaal leeg. Je gooit de lege kokosnoot 
ver weg. Je bent er wel een beetje moe van geworden. Je geeuwt en rekt je eens goed uit. Je legt je 
neer op de grond en valt in een diepe slaap. 

1b. Geleide fantasie bij muziek          (5’) 

Speel onderstaande muziekfragmenten af. U vindt ze terug op de website. 
Bij deze muziekfragmenten is nog weinig fantasie en verbeelding nodig om zich er een situatie bij voor te 
kunnen stellen. Laat de kinderen vrij door het lokaal wandelen en doe zelf mee. Vertel tijdens het afspelen 
van een muziekfragment de bijhorende geleide fantasie. Doe zelf weer mee, zoals in fase 1a. 
 

Muziekfragmenten: 
1. Thierry Verheyen - Opzij, opzij, opzij! (piano cover, originele versie Herman van Veen) 
2. Once Upon a Time in the West – Man with a Harmonica (theme song) 

 
Geleide fantasieën: 
1. (Let op: Tijdens deze geleide fantasie wandelen en lopen we ter plaatse.)  

Je wandelt naar de bushalte. Je moet de bus halen. Je kijkt even op je horloge, om te zien 
hoeveel tijd je nog hebt… Oei! De bus is er al binnen één minuut. Je begint een beetje sneller te 
wandelen. Hopelijk ben je nog op tijd. Je bent bijna aan de bushalte. Je luistert goed. Je hoort 
de bus in de verte al aankomen. Je moet je nu echt haasten! Je begint te lopen. Daar is de bus! 
Je kan ze nog net halen! Maar… oh nee! Je struikelt over een steen. Je valt bijna. Wat ben je 
geschrokken! Je moet even bekomen… Oh nee! Daar is de bus! Je bent te laat! Je loopt nog snel 
achter de bus en wuift naar de bestuurder. Hopelijk ziet hij jou! Oef! Hij stopt. Buiten adem 
stap je op de bus. Iedereen kijkt naar jou. Je schaamt je wel een beetje. Je zoekt stilletjes een 
plaats op de bus en je gaat zitten. Oef… Je kan uitrusten. je hebt de bus toch nog gehaald. 
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2. We zijn cowboys. In een verlaten straat, midden in de cowboystad, staan we recht tegenover 
een andere cowboy. We zullen vechten op leven en dood. Als de klok slaat, trekken we ons 
pistool. We staan in de zon. We vegen het angstzweet van ons voorhoofd. We staan stokstijf en 
houden onze hand klaar om ons pistool te trekken. Nog even… De klok! We trekken snel ons 
pistool en willen schieten, maar… het is al te laat. We voelen een kogel recht door onze 
schouder gaan. Auw! We zakken zacht door onze benen en belanden op de grond. We zijn 
verloren… 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Verschillende fantasieën bij één muziekfragment                   (10’) 

Kies een muziekfragment uit onderstaand aanbod. U vindt de mp3-bestanden op de website. 
Speel een kort stukje van het muziekfragment af. Laat de leerlingen brainstormen over situaties, 
handelingen, … waaraan hen dit doet denken. Laat enkele kinderen om de beurt in één of twee woorden 
zeggen wat zij zich verbeelden bij het muziekfragment. Dit prikkelt de fantasie van de andere kinderen. 
Door slechts één of twee woorden te gebruiken, kunnen de andere kinderen zelf nog fantaseren over die 
bepaalde situatie. 
 
Speel het muziekfragment nu voor een langere tijd af. Wanneer u merkt dat kinderen beginnen af te haken 
of geen nieuwe dingen meer doen, stopt u de muziek. Laat de kinderen tijdens het beluisteren van het 
fragment vrij door het lokaal wandelen. Kies één van de fantasieën (in één of twee woorden), die de 
leerlingen daarnet aangehaald hebben. Laat alle leerlingen vanuit die impuls vertrekken om zelf verder te 
fantaseren op de muziek. De leerlingen beelden uit welke handelingen, situaties, … ze zich verbeelden bij 
de muziek. 
Speel vervolgens hetzelfde muziekfragment nog eens af, maar laat de kinderen nu verdergaan op een 
andere fantasie (die ook eerder al aangebracht werd door een kind). 
 
Doet dit met enkele muziekfragmenten.  
 

Muziekfragmenten: 
- Thomas Bergersen – My freedom.mp3 
- Stomp – Kitchen.mp3 
- Crystal Strings – Journey to Reminiscense.mp3 
- Isley Brothers – Voyage to Atlantis.mp3 
- Dramatic music (componist onbekend).mp3 
- Horror violin beat (componist onbekend).mp3 
- Happy music 1 (componist onbekend).mp3 
- Happy music 2 (componist onbekend).mp3 
 

3. Verwerken 

3a. Muziekgeleid verbeelden                      (10’) 

Speel opnieuw enkele muziekfragmenten af. Kies hiervoor uit dezelfde lijst als bij fase 2a. Gebruik 
muziekfragmenten die u nog niet eerder gebruikt hebt tijdens deze les. 
De kinderen krijgen nu volledige vrijheid. Elk kind baseert zich nu volledig op zijn of haar eigen verbeelding. 
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Stel tijdens het afspelen van de muziekfragmenten gerichte vragen. Zo vermijdt u dat de kinderen niet 
hervallen in dansbewegingen. De leerlingen hoeven niet luidop te antwoorden, maar denken wel ‘in het 
hoofd’ na over de vragen. Vraag de leerlingen om door middel van bewegingen duidelijk te maken welke 
situatie zij zich verbeelden. 
- Waar ben je? 
- Wie ben je? 
- Wat doe je? 
- Wat gebeurt er rondom jou? Hoe ga je daarmee om? 
- … 
 
Als u merkt dat de leerlingen bovenstaande vragen niet meer nodig hebben, kunt u stoppen met ze 
expliciet te vermelden. Zo werken de leerlingen op het einde van de les volledig zelfstandig. 
 
Observeer steeds goed en probeer in te schatten welke situaties de leerlingen zich verbeelden. 
Laat na elk muziekfragment de leerlingen even neerzitten (bv. in een kring). Bespreek kort welke situaties 
de leerlingen zich verbeeld hebben. Geef positieve feedback op leuke dingen die u hebt gezien. Kinderen 
die iets opvallends doen (knap uitbeelden, zich zeer creatieve dingen verbeelden bij de muziek, …) kunt u 
vragen om hun uitbeeldingen even aan de rest van de klasgroep te demonstreren. Zorg hierbij voor een 
veilig klimaat, waarbij de andere leerlingen een respectvolle houding aannemen. Creëer een sfeer waarin 
leerlingen iets mogen, maar niets moeten demonstreren. 

Tip 

Jonge kinderen hervallen bij dit soort opdrachten nog vaak in dansbewegingen, als het doel van de 
opdracht niet duidelijk verwoord wordt. Kader daarom steeds goed wat de bedoeling van de opdracht is: 
fantaseren over een situatie (een ‘toneelstuk in jouw hoofd’) en die situatie uitbeelden d.m.v. bewegingen. 


