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Beste leerkracht,

Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Calamity Jane van het Antwerp Symphony 
Orchestra bij. In deze lesmap vind je alles om van je leerlingen muzikale helden te maken 
die goed voorbereid zijn op het concertbezoek, waarbij ze kennismaken met de schietgrage 
gangstergirl Calamity Jane.

Calamity Jane vertelt het verhaal van een dappere chick die haar meisjesdroom najaagt. In 
het Wilde Westen, een stoere mannenwereld, wil ze koste wat het kost cowgirl worden. Het 
verhaal wordt versterkt door muziek van de Amerikaanse componist Aaron Copland onder 
leiding van maestro Dirk Brossé.

Deze lesmap helpt je om het OORcollege goed voor te bereiden in de klas. De kinderen maken 
kennis met het verhaal en luisteren naar verschillende fragmenten die tijdens de voorstelling 
worden gespeeld. Kwaliteitsvolle achtergrondinformatie, bronnen, tips, interessante luisterlinks 
en een muzische verdieping helpen om de voorstelling nog beter te begrijpen. De opdrachten 
sluiten nauw aan bij de onderwijspraktijk van het derde, vierde en vijfde leerjaar. 

Na afl oop van de voorstelling kan je dit materiaal nog verder gebruiken. Praat met je 
leerlingen na over het OORcollege. Sta stil bij alle indrukken die ze hebben opgedaan. Laat 
hen ervaringen delen: wat vonden ze ervan om een orkest live aan het werk te zien? Wat 
vonden ze van de muziek en de acteurs? Ga nog eens aan de slag met de luisterfragmenten 
die beschikbaar zijn in de afspeellijst en op www.antwerpso.be/lesmap. Zo zullen de leerlingen 
de verschillende lagen in de muziek onderscheiden, die ze meestal niet vanaf de eerste keer 
doorgronden. We hopen jou en je leerlingen te inspireren en te ontroeren met de muziek van 
Aaron Copland en het tijdloze verhaal van Calamity Jane! 

Veel plezier! 
Antwerp Symphony Orchestra

Door het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Dirk Brossé, met 
Alice Reijs (spel en tekst) en Michaël Pas (spel), op muziek van Aaron Copland. 

lesmap
CALAMITY JANE
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EINDTERMEN
Zoals je uiteraard weet, zijn er algemene basiscompetenties in eindtermen die elke leerling 
moet verwerven gedurende zijn of haar schooltijd, ongeacht het onderwijsnet waarin je 
lesgeeft. Hoe deze concreet worden ingevuld, hangt af van de inrichtende macht. 

Wij baseren ons op de algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en geven 
telkens aan welke leerdoelstellingen voor het basisonderwijs centraal staan bij deze lesmap. 
Zo heb je een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan bod komen 
tijdens de voorbereiding of naverwerking van deze voorstelling.  

Volgende eindtermen komen aan bod:

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, 
functie/gebruikssituatie.

• De leerlingen kunnen openstaan voor muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.

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, fantasieën uiten in spel.

Muzische vorming – media
• De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw 

geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.

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 

creatieve uitingen tonen.

Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs 
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COWGIRL CALAMITY
JANE, YIHAA! 
Het verhaal
Calamity Jane ontmoet Wild Bill, een ietwat verwijfde cowboy, 
die haar leert hoe ze een cowboy moet zijn. Dat loopt niet van 
een leien dakje en Calamity Jane raakt gedemotiveerd. Dat 
ze een potje armworstelen verliest van Wild Bill is de druppel. 
Ze begint te denken dat een vrouw écht geen cowboy kan 
worden en opent dan maar een pannenkoekenzaak. Plots 
staat Jack McCall, de grootste gangster van Amerika die 
uit de gevangenis is ontsnapt, voor haar toonbank. Ze 
maken ruzie over een haar in de pannenkoek en McCall kan 
ontkomen zonder te betalen. Calamity Jane is buiten zinnen 
van woede. Wanneer Wild Bill, die zich schuldig voelt omdat 
hij Jane’s droom om cowgirl te worden aan diggelen heeft 
geslagen, langskomt en haar oppept om McCall alsnog te 
grazen te nemen, gaat Jane op pad...

OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL
Het verhaal van Calamity Jane speelt zich af in het Wilde Westen, het land van cowboys en 
indianen, schattenzoekers en goudvissers, pelsjagers en ontdekkingsreizigers! Hoorde je al 
iets over de geschiedenis van Amerika? Dan weet je vast dat de Verenigde Staten van Amerika 
nog niet zo lang bestaan. Amerika werd eigenlijk pas echt ‘ontdekt’ door de Europeanen in de 
16e eeuw. Het was een enorm land met veel mogelijkheden. De kolonisten wilden het dan ook 
koste wat het kost ontginnen en innemen. En dat was slecht nieuws voor de mensen die er 
al woonden. Het Wilde Westen was de naam voor het gebied dat nog niet bezet was door de 
Europese kolonisten. Met de kolonisten schoof ook de grens tussen ontdekt en ‘wild’ steeds 
verder op richting het Westen. ‘Wild’ omdat er nog geen wetten waren zoals in de ‘beschaafde’ 
wereld van de kolonisten. Maar vooral: omdat je fantasie er lekker wild over op hol kan slaan. 
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PERSONAGES UIT HET WILDE WESTEN
Laat de kinderen enkele korte stukjes zien van bekende westerns.  Wat vinden ze van de 
natuur en de landschappen van de westerns?

♪  Beluister fragment 1, 2 en 3 (zie afspeellijst op p. 8) 

De kinderen merken meteen dat bij het Wilde Westen heel wat speciale personages, dieren en 
attributen horen. We testen hen even op hun kennis van het Wilde Westen aan de hand van 
deze raadseltjes. Laat hen de juiste omschrijving verbinden met het juiste woord. 

bu� el

sheri� ster

paard

cowboy

lasso

bandana

cowboyhoed

cactus

saloon

holster

1. Het heeft vier poten. Het kan zwart, wit of bruin zijn. De cowboys 
passen op deze dieren. 

2. Je draait het rond en gooit er dan mee. Het is van touw. Cowboys 
gebruiken het om koeien of paarden mee te vangen. 

3. Het groeit in warme gebieden en heeft bijna geen water nodig. Als je 
er per ongeluk eentje aanraakt, zit je hand vol stekeltjes.

4. Dit draagt een sheri� , zodat je kan zien dat hij een sheri�  is.

5. Een band om de heupen van een cowboy. Ze bewaren hun pistool 
hierin.

6. Iemand die op koeien let en ze ook vangt. Ze gooien met lasso’s en 
rijden op paarden.

7. Kleding die de benen van de cowboys beschermt tegen doornige 
struiken, bijtende paarden en de hoorns van runderen.

8. Iets wat cowboys op hun hoofd zetten tegen de zon en de regen. 

9. Het favoriete café van elke cowboy.

10. Een doek waarmee een cowboy het stof uit zijn gezicht houdt, of 
waar hij angstaanjagend overheen gluurt.
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STEREOTYPEN
Calamity Jane, een jonge vrouw, wil cowgirl worden. Wild Bill oogt, in tegenstelling tot wat zijn 
naam doet vermoeden, ietwat verwijfd als cowboy. Het Wilde Westen roept al snel gedachten 
op aan stoere binken te paard met pistool en lasso bij de hand, terwijl de vrouwen braaf achter 
de toog pintjes tappen voor manlief. Ook vandaag blijven stereotypen hardnekkig aanwezig.

Ga met je leerlingen in gesprek. Vraag hen welke hobby’s zij typisch mannelijk of vrouwelijk 
vinden. Waarom vinden ze dat? Zouden zij ook koste wat het kost hun droom najagen en niet 
terugdeinzen voor een vleugje kritiek?

WOORDENKETTING
Ga in een cirkel zitten. De leerkracht start met één woord dat past bij het verhaal over 
Calamity Jane (bv. Amerika, cowgirl, lasso, ...). Een leerling bouwt hierop verder met een woord 
dat gerelateerd is aan het woord van de leerkracht. Ga zo in wijzerzin de kring rond. Elk woord 
moet verschillend zijn en verband houden met het voorgaande woord. 

Je kan variëren in deze oefening:
• In tempo: de leerkracht geeft een tempo aan waarin de woordenketting wordt gebouwd. 

Wie niet op tijd een nieuw woord kan verzinnen, valt uit. Drijf het tempo op naarmate de 
groep kleiner wordt.

• In duo: zet de leerlingen per twee en laat hen samen een woordenketting maken. 

• Solo: een leerling zit in het midden van de kring. De leerkracht (of leerling) bedenkt een 
eerste woord waarmee de leerling aan de slag gaat. De leerling probeert zo snel mogelijk 
tien woorden te verzinnen die bij de thematiek passen. De andere leerlingen moedigen de 
leerling aan. 

• Maak het moeilijker door enkel met adjectieven of voorwerpen te spelen. 

WIST-JE-DAT
De western is een bekend genre dat vooral gebruikt wordt in fi lms, tv-
series, boeken en strips. Het westerngenre was heel populair vanaf 1910 in 
Amerika en Europa, denk maar aan de vele oude cowboyfi lms. Bijna elke 
cowboyfi lm gaat over de strijd tussen goed en kwaad, of ‘the good guy’ 
tegen ‘the bad guy’. De personages – meestal cowboys natuurlijk! – hebben 
een groot eergevoel. Ook wraak en goudkoorts komen vaak voor in de 
verhalen. Westerns zijn spannend, want ze zitten boordevol bankovervallen, 
schietpartijen en duels. Al dat geweld speelt zich af tegen een prachtig decor 
van weidse vergezichten, prairies vol wilde paarden en kleine stadjes met 
kleurig geschilderde houten saloons. Een bekende cowboyfi lm is Once upon 
a time in the West met beroemde muziek van Ennio Morricone. Zijn muziek 
hoor je ook tijdens het OORcollege.

♪   Beluister fragment 4 (zie afspeellijst op p. 8)  
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AARON COPLAND
De componist van ‘The Far West’
Amerikaanser dan Aaron Copland (1900 - 1990) vind je ze niet. Deze componist en dirigent 
werd geboren in New York in 1900 en kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn zusje. Daarna trok 
Copland in de jaren twintig naar Europa, waar hij terechtkwam in de klas van Nadia Boulanger, 
een harde tante die tal van Amerikaanse componisten heeft opgeleid. Eenmaal terug in New 
York ging Coplands symfonie voor orgel en orkest in première. Dirigent Walter Damrosch 
zei nadat hij het muziekstuk 
gehoord had: ‘Als een jongeman 
een dergelijke symfonie kan 
schrijven, is hij binnen vijf jaar 
ertoe in staat om een moord te 
begaan’.

Of Copland ooit écht een moord 
heeft begaan? Helemaal zeker 
ben je natuurlijk nooit, maar 
we vermoeden sterk van niet! 
Daarvoor had hij het veel te 
druk met het componeren van 
prachtige muziek. Al liet hij zich 
voor sommige van zijn werken 
wel duidelijk inspireren door 
schietgrage bandieten en wilde 
cowboys.

Copland was niet alleen componist en dirigent, 
hij gaf ook les op verschillende scholen en 
universiteiten. Hij was een heel belangrijke 
man voor de moderne klassieke muziek in 
de Verenigde Staten. In zijn muziek hoor je 
allerlei klanken. In de vroege werken, zoals 
zijn pianoconcerto, spelen jazzy ritmes een 
belangrijke rol. Daarna schreef hij meer 
ingetogen werken met complexe harmonieën. 
Copland nam daarop het besluit muziek te 
gaan componeren die door iedereen gesmaakt 
zou kunnen worden. Hij gebruikte daarom 
eenvoudige harmonieën en volksmelodieën, 
zoals bijvoorbeeld in zijn ballet Billy the Kid. Het 
ballet Appalachian Spring is zijn beroemdste 
werk.
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OPDRACHTEN BIJ DE MUZIEK
WAKKER WORDEN
Wakker worden doen we met een prachtig streepje muziek van Aaron Copland, Billy’s Death 
uit Billy the Kid. Maak je lichaam wakker met kleine tikjes met de handen op je hoofd, armen, 
buik en benen. Kneed je gezicht wakker. Maak cirkels met je armen van klein naar groot. 

♪   Beluister fragment 5 op www.antwerpso.be/lesmap

SOUNDTRACKS
De muziek van Copland herken je meteen aan de uitwaaierende klankvelden en heldhaftige 
trompetsolo’s. Daarmee creëerde Copland wat men noemt ‘the American sound’: heldhaftige 
muziek die toch ingetogen klinkt, melancholie met een tikje trots. Je herkent deze stijl vast en 
zeker: veel componisten van fi lmmuziek imiteren deze stijl wanneer ze de soundtrack schrijven 
voor oorlogsfi lms.  

♪ Beluister fragment 6, 7, 8 en 9 (zie afspeellijst op p. 8) 

Welk van de vier luisterfragmenten is volgens de leerlingen het oudste? Waarom denken ze 
dat?

 
VOLKSLIEDJESVERZAMELAAR
Aaron Copland was een echte verzamelaar. Hij was verzot op muziekjes uit allerlei stijlen, 
streken en vormen. En dus maakte hij van zijn composities kleine plakboeken van al wat hij 
mooi vond: ritmes uit de jazz, klanken uit verre streken, bekende cowboyliedjes en herkenbare 
melodieën. Toegegeven, dat klinkt wel eenvoudig, maar Copland verwerkte het materiaal zo 
intensief dat het kunstwerkjes werden.
 
Beluister drie werken van Copland en probeer zelf te achterhalen waar hij zijn inspiratie haalde. 

♪ Beluister fragment 10, 11 en 12 (zie afspeellijst op p. 8) 

RECEPT À LA AARON COPLAND
We vertelden al dat Aaron Copland een echte knutselaar en verzamelaar was. Probeer eens 
hetzelfde recept toe te passen als Copland in zijn muziek:
• Verdeel de klas in twee groepen en laat elke groep een heel eenvoudig en bekend 

kinderliedje kiezen.
• Ga met elke groep aan de slag om het liedje goed samen te kunnen zingen en voorzie 

het liedje van een eenvoudige ritmische begeleiding. Echte cowboys stampen met hun 
cowboyboots, klappen in de handen en op de billen. Dat kunnen jullie ook!

• Laat de twee groepen voor elkaar hun liedje brengen.
• Mix de twee kinderliedjes eens goed: wissel eerst de strofes af. Daarna zingt groep 1 de 

eerste zin van hun liedje, groep 2 antwoordt met de tweede zin van hun liedje enzovoort. 
Of laat de ritmische begeleiding van groep 1 uitvoeren terwijl groep 2 hun eigen liedje 
zingt, en omgekeerd. 

• Experimenteer, mix, bewerk en varieer! Zo deed Copland het ook. 
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AFSPEELLIJST
Fragment 1 
The good, the bad, the ugly duel
http://www.youtube.com/watch?v=DyvzfyqYm_s&feature=related 
(the good the bad the ugly duel)

Fragment 2
Once upon a time
http://www.youtube.com/watch?v=MNGQ1hUyx-k

Fragment 3
Butch Cassidy
http://www.youtube.com/watch?v=jYOP1zVKWLo&feature=related 
(butch cassidy)

Fragment 4
Once upon a time in the West
https://www.youtube.com/watch?v=MrzukPzGqow&t=18s

Fragment 5
Billy’s death
www.antwerpso.be/lesmap

Fragment 6
John Williams, soundtrack bij The Patriot (2003) 
http://www.youtube.com/watch?v=IT3XdkoTCRY&feature=related

Fragment 7 
Maurice Jarre, soundtrack bij Laurence of Arabia (1962) 
http://www.youtube.com/watch?v=jdFwhhH2x7I&feature=fvwrel

Fragment 8 
Ennio Morricone, soundtrack bij Inglorious Basterds (2002) 
http://www.youtube.com/watch?v=cjOjN9VVf0I

Fragment 9 
John Williams, soundtrack bij Empire of the Sun (1987) 
https://www.youtube.com/watch?v=rw_GLNS995M

Fragment 10
Music for the Theatre (1925)  
http://www.youtube.com/watch?v=yhliU-gdgCQ&feature=relmfu 

Fragment 11
El Salón México (1933-36)
http://www.youtube.com/watch?v=dD2szZViN-s&feature=related

Fragment 12
Fanfare for the Common Man
http://www.youtube.com/watch?v=4NjssV8UuVA&feature=related 


