REPELSTEEL
lesmap

OORcollege
Repelsteel is een OORcollege van het Antwerp Symphony Orchestra. In de OORcolleges
worden aantrekkelijke muziekwerken uit het klassieke concertrepertoire verbonden met een
aanstekelijk verhaal.
Het Antwerp Symphony Orchestra en Theater FroeFroe slaan de (poppen)handen in elkaar
voor dit verhaal vol spanning, magie, liefde en prachtige muziek. Repelsteel wordt gebracht
door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Dirk Brossé, met Maarten Bosmans,
Tineke Caels, Dries De Win, Heleen Haest en Marianne Loots (spel), op tekst van Jan Maillard en
met muziek van Edward Elgar.
DOELGROEP: lagere school - 4e tot 6e leerjaar
DUUR VAN DE VOORSTELLING: 75 minuten
OVER DE LESMAP
Om goed voorbereid naar het concert te
komen, ontwikkelen wij deze lesmap zodat
je met je leerlingen uitermate kan voor- en
nagenieten van Repelsteel. Je vindt er alles
om de voorstelling op verschillende wijzen
te beleven en te herbeleven. De kinderen
maken op deze manier op voorhand en
achteraf kennis met sprookjes en muziek.
De lesmap zit boordevol opdrachten die
op maat van de leerlingen zijn gemaakt.

VOORBEREIDENDE WORKSHOP
Op aanvraag organiseren we een
voorbereidende workshop in de klas. Een
ervaren muziekdocent van het Antwerp
Symphony Orchestra komt naar je school
om het verhaal en de muziek van het
OORcollege in te leiden. Leerlingen worden
gestimuleerd om te zingen, te bewegen en
te fantaseren op de muziek en het verhaal
en de klas wordt helemaal klaargestoomd
voor het grote concertbezoek.

De lesopdrachten stimuleren de kinderen
om zelf op zoek te gaan naar de wondere
wereld van het symfonische werk en het
poppentheater van FroeFroe en ontdekken
hierbij verschillende kunstvormen.

DUUR VAN DE WORKSHOP: 90 minuten

Alle luisterfragmenten zijn beschikbaar op
www.antwerpso.be/lesmap.
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HOE PAST REPELSTEEL IN DE OPLEIDING VAN JE LEERLINGEN?
Wij baseren ons op de algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en geven
telkens aan welke doelstellingen uit het lager onderwijs centraal staan bij de lesmap en de
workshop. Zo heb je een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan
bod komen tijdens de voorbereiding of naverwerking van deze voorstelling.

EINDTERMEN

De opdrachten in de lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muzische vorming voor het lager
onderwijs. Volgende eindtermen komen aan bod:
Muzische vorming – beeld
•
De leerlingen kunnen tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op
een beeldende manier weergeven.
Muzische vorming – muziek
•
De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de
geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap
en functie/gebruikssituatie.
•
De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, klankbronnen en
muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel
daarvan gebruik maken.
•
De leerlingen kunnen openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden,
andere landen en culturen.
•
De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor
nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressie wijzen.
•
De leerlingen kunnen vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het
musiceren.
Muzische vorming – drama
•
De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde
culturele activiteiten.
•
De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of
voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.
•
De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.
•
De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek
ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en
non-verbale spelvormen improviseren.
Muzische vorming – beweging
•
De leerlingen kunnen een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets
wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.
Muzische vorming – media
•
De leerlingen kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld
herkennen, onderzoeken en vergelijken.
Muzische vorming – attitudes
•
De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
•
De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
•
De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun
expressiemogelijkheden verruimen.
•
De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun
creatieve uitingen tonen.
•
De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot
eigen en andere culturen.
Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs
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ACHTERGROND

Antwerp Symphony speelt Edward Elgar
Met Repelsteel brengt het Antwerp Symphony Orchestra muziek van Edward Elgar, onder
leiding van dirigent Dirk Brossé.
Elgar raadde iedereen aan om zoveel mogelijk muziek op te snuiven, want ‘er hangt overal
muziek in de lucht’. Maar wie was deze componist eigenlijk?

Credit: Wikimedia Commons

Edward Elgar (1857-1934) groeide op op het
platteland in het Verenigd Koninkrijk. Hij
was het vierde kind uit een gezin van zeven
kinderen. Zijn vader was pianostemmer en
had een muziekwinkel, waar hij zich kon
onderdompelen in de wereld van klassieke
muziek en partituren. Elgar speelde
viool, altviool, piano en orgel. In zijn
tienerjaren leerde hij Duits omdat hij graag
naar het conservatorium van Leipzig
wilde, een van de meest prestigieuze
muziekuniversiteiten ter wereld. Deze
studies kon zijn vader echter niet betalen,
wat een serieuze teleurstelling was. Elgar
toonde eerst ambities als vioolsolist, maar
hij gooide dat plan in de vuilbak omdat hij
zichzelf niet goed genoeg vond. Hij bleef
wel viool spelen in orkesten en les geven.
Hij trouwde met zijn acht jaar oudere
pianoleerling Alice Roberts. Zij was de
dochter van een majoor-generaal, was
geboren in India en was goed in talen en
muziek. Zij kon de verlegen en gevoelige
man introduceren in de hogere kringen en
lanceerde mee zijn carrière als componist.

Elgar brak door als componist met de Enigmavariaties, een compositie die als grapje was
bedoeld. Elke variatie was een muzikaal portret
van een van zijn vrienden, zijn echtgenote, zelfs
zijn hond. Een ander bekend stuk, Pomp and
Circumstance, componeerde hij toen er van
oorlog nog geen sprake was, ook al hoor je er
militaire muziek bij. Elgar hield erg van Engelse
ceremonies en daar hoorde marsmuziek bij.
Marsmuziek is regelmatig van structuur en
heeft een looptempo (denk aan het woordje
marcheren) als basis. Het bekende lied Land of
Hope and Glory maakt deel uit van de eerste
mars. Intussen is dit lied een vast onderdeel
van de jaarlijkse Last Night of the Proms
in Londen. Daarbij wordt het door het hele
publiek meegebruld als ode aan de muziek.
Elgar schreef niet alleen grote plechtstatige
werken, maar ook kleinere frivolere werken. In
The Wand of the Youth, Suites 1 en 2 (1867-1871)
herwerkte hij materiaal dat hij reeds in zijn
kindertijd componeerde als begeleiding voor
de poppenkastvoorstellingen die hij met zijn
broers en zussen speelde. Het is ideale muziek
bij het voorlezen van sprookjesverhalen.
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OPDRACHTEN
1. IS DIT DE EERSTE ORKESTERVARING VAN DE
LEERLINGEN?
Pols naar hun voorkennis, wat weten de leerlingen al? Welke woorden komen in hen op als ze
aan een orkest denken? Weten ze welke instrumenten er in een symfonisch orkest meespelen?
Wat zijn mogelijke afspraken als je een concert of voorstelling bijwoont?
Schrijf eventueel woorden op en laat hen de belangrijkste woorden eruit pikken en in eigen
woorden uitleggen (voorbeelden: dirigent, muzikanten, partituur, dirigeerstok, concertmeester,
licht, instrumenten, applaus, solo).

2. DE ORKESTBEZETTING
Brainstorm samen verder over orkestinstrumenten. Laat de leerlingen alle instrumenten die ze
kennen opnoemen en noteer deze samen op het (smart)bord. Verdeel de instrumenten onder
in de vier instrumentenfamilies: strijkers, houtblazers, koperblazers en slagwerk.
De strijkers: sierlijke snaren
Alle strijkinstrumenten hebben
snaren waar je overheen gaat met
een strijkstok om geluid te maken.
De strijkinstrumenten hebben een
vergelijkbare vorm, zijn gemaakt
van hout en hebben verschillende
maten. De viool, altviool, cello en
contrabas horen in deze groep
thuis. Al deze instrumenten
hebben snaren gespannen aan
de voorkant van het instrument.
Ofwel gebruiken de muzikanten
een strijkstok om hier overheen te
strijken, ofwel trekken of tokkelen
ze met hun vinger aan de snaren.
De houtblazers: heerlijk hout
Bij blaasinstrumenten ontstaat het geluid doordat je lucht in het instrument blaast. De fluit,
hobo, klarinet en fagot horen bij
de familie van de houtblazers.
Deze instrumenten waren vroeger
allemaal van hout. Alleen de
dwarsfluit is nu niet meer van
hout, die wordt nu van metaal,
zilver of goud gemaakt zodat ze
luider klinkt. Al deze instrumenten,
behalve de fluit, hebben nog meer
overeenkomsten. Ze gebruiken
allemaal een stukje houten riet
of dubbel riet om geluid mee te
maken. Het rietje trilt en maakt
geluid wanneer je er overheen
blaast.
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De koperblazers: knetterend
koper
Bij de koperblazers wordt een
onderscheid gemaakt tussen
de hoorn, trompet, trombone
en tuba. Deze instrumenten zijn
van metaal en hebben geen
rieten om geluid mee te maken.
Koperblazers blazen in een
metalen mondstuk dat op het
instrument bevestigd is. Ze zetten
het mondstuk aan hun lippen en
blazen zoveel mogelijk lucht door
hun lippen. Zo slaan de lippen
aan het trillen en die trilling wordt
overgedragen op het instrument.
Slagwerk: krachtige klappen
Slagwerkers maken muziek door
op hun instrumenten te slaan, te
hameren of te tikken. Ze moeten
veel instrumenten kunnen
bespelen: pauken, trommels,
triangels, bekkens, xylofoons,
tamboerijnen, castagnetten,
koebellen of ratels. Voor elk
slagwerkinstrument komt het
erop aan om het juiste stokje in de
hand te hebben. Soms moet de
slagwerker instrumenten tegen
elkaar slaan of ermee rammelen
of schudden om geluid te maken.
Bespreek samen met de leerlingen de verschillende instrumentengroepen.
•

Waarom zouden de koperblaasinstrumenten minder knoppen hebben dan de
houtblazers? (omdat ze de noten vooral met de mond veranderen)

•

Waarom zitten cellisten altijd op een stoel als ze hun instrument bespelen (hun instrument
is te groot om onder hun kin te houden)

•

De trombone heeft geen ventielen (druktoetsen) maar een… (schuif)

•

Waarom zouden er meer strijkers in een symfonisch orkest spelen dan slagwerkers?
(strijkers klinken veel zachter dan slagwerkinstrumenten. Om even hard te klinken, zijn er
meer strijkers nodig)

♪ Luister samen naar het begin van ‘The Tame Bear’ (The Wand of Youth, Suite nr. 2)
Herkennen jullie de instrumenten(families)? (eerst houtblazers met het thema bij de hobo’s en
klarinetten, daarna strijkers samen met de tamboerijn - dit wordt nog tweemaal hernomen)
Soms speelt er wel eens een bijzonder broertje of zusje mee in het orkest, zoals de harp. Bij
welke familie behoort dit instrument? De harp is geen strijkinstrument, maar wel heeft wel
snaren, namelijk 46. Op de stem na is de harp het oudste instrument van de wereld.
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♪ Luister samen naar de harp-arpeggio’s in ‘Fairies and Giants’ (The Wand of Youth, Suite nr. 1)
Arpeggio is een Italiaans woord en betekent harp spelen. Op een harp kan je namelijk
verschillende noten uit een akkoord na elkaar laten klinken door je vingers een voor een van de
snaren af te nemen, alsof je met je handen langs de snaren strijkt.

Bezettingscode
De bezetting van een orkestwerk wordt aangeduid met een code. Hiermee wordt aangeduid
hoeveel houtblazers, koperblazers, slagwerkers en strijkers er nodig zijn en van welke soort.
In deze bezettingscodes staan achtereenvolgens altijd in deze volgorde:
•

de houtblazers: fluit - hobo - klarinet - fagot

•

de koperblazers: hoorn - trompet - trombone - tuba

•

de slagwerkers: pauken - percussie - harp - piano

•

de strijkers: eerste viool - tweede viool - altviool - cello - contrabas

Kraken jullie de codes van de bezetting van dit OORcollege?
•

The Wand of Youth, Suite nr. 1
2.2.2.3|4.2.3.1|3.2.1.0|10.10.8.8.6

•

The Wand of Youth, Suite nr. 2
2.2.2.3|4.2.3.1|3.3.1.0|10.10.8.8.6

3. DIRIGENT
De dirigent van dienst is Dirk Brossé, een
wereldberoemde componist en dirigent. Hij is
muziekdirecteur van het Chamber Orchestra
of Philadelphia, muziekdirecteur van het
Filmfestival Gent en muziekdirecteur en
hoofddirigent van de ‘Star Wars in Concert
World tour’. Hij deed een muziekopleiding in
Gent, Brussel, Maastricht, Wenen en Keulen en
doceert compositie en orkestdirectie aan het
conservatorium van Gent.
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De dirigent is de leider van een orkest, de eindverantwoordelijke voor wat het orkest laat horen.
De dirigent gebruikt een partituur, een boek met de muzieknoten van het stuk. De dirigent
geeft aan in welk tempo de muzikanten de muziek moeten spelen, hoe hard en hoe zacht er
gespeeld moet worden. Hij of zij geeft dit aan met de handen.
Een dirigeerstokje of baton is niet verplicht, maar het is wel zeer praktisch. Op die manier
kunnen ook muzikanten die verder op het podium zitten de gebaren van de dirigent beter zien.
Er bestaan verschillende manieren om het dirigeerstokje vast te houden. Sommige dirigenten
nemen het graag tussen 3 vingers, andere hebben het liever het uiteinde in de handpalm.
Meestal houdt de dirigent het stokje in de rechterhand om de maat aan te geven.
•

Bespreek samen de rol van de dirigent. Wat doet hij of zij?

•

Om te dirigeren, gebruiken de meeste dirigenten hun rechterhand om het tempo aan
te duiden en hun linkerhand om de dynamiek te verduidelijken. Bespreek samen met de
leerlingen wat de woorden tempo en dynamiek betekenen.

HET VERHAAL
FroeFroe

FroeFroe maakt poppentheater voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hun voorstellingen
zijn vaak een mix van poppen, figuren, objecten, video, acteurs en livemuziek. FroeFroe heeft
een eigen werkatelier waarin ze, naast eigen theaterpoppen, ook creaturen, kostuums, decors
en rekwisieten maken voor televisieprogramma’s en andere cultuurhuizen.

Sprookjes
Sprookjes kennen we van verhalen
over Sneeuwwitje, Roodkapje, Hans en
Grietje, De Gelaarsde Kat, Klein Duimpje,
Doornroosje, enzovoort.
Het OORcollege van Repelsteel is
gebaseerd op een sprookje dat reeds
in de 18e eeuw werd neergeschreven.
Ook de gebroeders Jacob en Wilhelm
Grimm namen het sprookje op in hun
verzamelboek met wel meer dan 200
sprookjes zoals Assepoester, Hans en
Grietje en Raponsje. Met hun verzameling
wilden ze volksverhalen, die nooit eerder
opgeschreven werden, zo puur mogelijk
noteren. Het was niet de bedoeling om
een kinderboek te maken, maar wel
een wetenschappelijke uitgave voor
volwassenen. Ze hadden echter meteen
succes als literatuur voor kinderen.
•

Lees samen verschillende korte
sprookjes en haal de belangrijkste kenmerken eruit: de begin- en slotformulering (er was
eens..., en ze leefden nog lang en gelukkig), de hoofdrolspelers zijn vaak koninklijk, er zit
tovenarij in, welke boodschap of les haal je uit het verhaal?
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Het verhaal van Repelsteel
Voor de oude koningin haar laatste adem uitblaast, heeft ze nog een wens: haar zoon laten
trouwen met een rijk meisje. Haar zoon heeft ook een wens: met een speciaal meisje trouwen
met wie hij kan lachen en kindjes maken.
In sprookjes gaan wensen in vervulling. De jonge koning vindt een meisje dat speciaal is,
lacht met zijn grapjes en ze kan zelfs goud uit stro zingen. Zo zijn deze koning en zijn koningin
verliefd, rijk en zonder zorgen. Ze kussen en krijgen een baby. Willy heet hij. Ja, zo fijn kan het
leven zijn in een sprookje. Spijtig dat de vader van het meisje een molenaar is die de koning
leugens vertelt. Dubbel spijtig dat die molenaar het kind van een levensgevaarlijke Repelsteel
gepikt heeft. ‘Elke vettige repelsteel is er ene te veel’. Die Repelsteel is nu een molenaarshater
en wraakzuchtig zonder genade. Hij wil nog maar één ding: baby Willy!
•

Bekijk samen met de leerlingen dit filmpje van Theater FroeFroe om enkele van de
personages/poppen van Repelsteel te leren kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=9WmJZA3wY-w&t=4s

•

Let op: we brengen het verhaal van het sprookje, maar met een twist!

OPDRACHTEN
1. HOE ZIET EEN KONING ERUIT?
Lodewijk de Veertiende, de zonnekoning, vormt nog steeds het beeld dat we hebben van
vroegere koningen. Astrid Michaelis, de kostuumontwerper van Repelsteel, heeft zich duidelijk
ook door hem laten inspireren voor het kostuum van de koning. Hij draagt namelijk ook hakken
en een rok. Dit is voor de kinderen soms verwarrend. Hoe ziet een koning er in hun fantasie uit?

♪ Zet eventueel het koninklijke Menuet (The Wand of Youth, Suite nr. 1) op als
achtergrondmuziek voor deze opdracht.
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2. TEKEN JEZELF ALS SPROOKJESPERSONAGE
Welke sprookjesfiguren ken je? Ben jij een prins, een kabouter of liever een grote draak? Een
fee, een molenaar of een pratend hert? Teken jezelf als sprookjespersonage.

3. POPPEN MAKEN
FroeFroe gebruikt meestal 2 manieren om hun poppen te maken: uit mousse of uit latex.
Als je een pop uit mousse maakt, kan je dat doen zoals een beeldhouwer: beginnen met een
groot blok en stukjes afsnijden tot je de gewenste vorm krijgt. Je kan het ook andersom doen:
beginnen met kleine stukjes mousse en die aan elkaar kleven. Mousse poppen zijn stevig maar
zijn beperkt in beweegmogelijkheid. In de meeste gevallen kan je enkel de mond open en dicht
klappen, terwijl je bij een pop uit latex meer opties krijgt.
De tweede manier, werken met latex, vraagt iets meer tijd maar levert wel erg flexibele poppen
op. Dan boetseer je eerst de gewenste vorm, zoals een hoofd (kijk op de foto’s hieronder) uit
klei. Daarrond leg je lagen gips tot het volledig bedekt is. Als de gips helemaal droog is, maak
je die los van je boetseerwerk, dat gebruik je verder niet. In de gipsen vorm, de mal, leg je
dunne laagjes latex over elkaar. Om de pop een kleur te geven, kan je de latex mengen met
verf. Als die latex weer droog is, haal je die uit de mal en is je pop klaar!
Om elk deeltje van het hoofd goed te kunnen zien en ervoor te zorgen dat er zeker overal een
stevige laag latex ligt, werken we met een mal in twee helften. Het gelaat is de ene helft, het
achterhoofd de andere. Als de vormen uit latex gedroogd zijn, kleven we die 2 helften aan
elkaar en krijg je een volledig hoofd. Daarna kan je de pop nog opmaken, haar en een outfit
geven enzovoort.
Werken met latex heeft 2 grote voordelen: ten eerste heb je een mal die je eindeloos kan
hergebruiken en ten tweede krijg je een erg beweeglijke pop. Met dit materiaal kan je emoties
sterk uitbeelden omdat ook ogen, oren, neus en wangen expressief en beweeglijk zijn.
•

Ga aan de slag in de klas: maak een pop uit mousse of papier marché. Het kan een
personage uit Repelsteel zijn of een zelf verzonnen karakter.

•

Bouw samen het kasteel van de koning uit karton. De kinderen kunnen ook tekeningen van
de personages op voetjes zetten en in en rond het kasteel plaatsen.
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4. ‘ELKE VETTIGE REPELSTEEL IS ER ENE TE VEEL’
In Repelsteel wordt er ook heel wat gezongen en gescandeerd. Zitten er kinderen van de klas in
de jeugdbeweging? Dan zijn ze zeker vertrouwd met het scanderen van kreten.
•

Verzin samen een rijmende strijdkreet voor Repelsteel

•

Verzin samen een klaskreet
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