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Muziekvoorstelling 

voor groep 4 t/m 6 

DOOLHOOFD 

RICK biedt basisscholen de unieke kans om 

een muziekvoorstelling bij te wonen  

waarbij de combinatie tussen kerkorgel en 

muziek, dans, toneel en poëzie wordt  

gelegd. Deze voorstelling is ontwikkeld 

door Stichting Voor de Wind, een  

professionele organisatie die in haar  

voorstellingen aan wil sluiten bij de  

kerndoelen en de ontwikkeling van  

kinderen. In deze interdisciplinaire  

voorstelling speelt het kerkorgel een  

belangrijke rol en krijgt het een nieuw, fris 

imago. De voorstelling is interactief, het 

gaat om de beleving, de ervaring van  

kinderen en is een prima aanvulling op het 

DOOR! en FCP muziektraject. 
 

Wat is er te doen?  

Deze muziekvoorstelling kan worden bezocht 

zonder voorkennis of voorbereiding. Na afloop 

van de voorstelling kunnen de kinderen kennis 

maken met de spelers en hun materialen/

instrumenten. Ook kunnen de kinderen dan  

horen en leren hoe een orgel werkt. Dit kan in 

korte tijd (5 min.) en met kleine groepen van 25 

tot 30 kinderen per keer. Misschien moeten  

kinderen dus even wachten.  

Er is een educatieplan, aansluitend bij de  

kerndoelen, en enkele voorbeeldlessen die de 

eigen leerkracht kan geven of gebruiken voor 

verdere inspiratie. In het lespakket dat u bij de 

voorstelling ontvangt zit ook informatie om het 

te laten aansluiten bij andere vakgebieden. Ook 

kan een vakdocent worden ingehuurd om het 

‘doe-orgel’ met de kinderen uit te voeren (tegen 

meerprijs). 

Voor wie, wanneer en waar? 

 De muziekvoorstelling is bedoeld voor  

kinderen van groep 4 t/m 6.  

 Er zijn 2 voorstellingen op vrijdag 3  

november, respectievelijk om 10:00u 

en 13:30u.  

 De locatie is het Franciscushuis, Biest 

43A, 6001 AP in Weert.  

 De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt 

door het Samenfonds0495, waardoor de 

school in kan schrijven voor € 1 per kind. IN
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http://www.stichtingvoordewind.org/producties/actueel/127-doolhoofd
https://www.youtube.com/watch?v=6RiSPhW1n80
http://www.ricknet.nl/onderwijs/inschrijfformulier?preview=1

