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Beste leerkracht,

Binnenkort woon je met je klas een OORcollege van het Antwerp Symphony Orchestra bij. Dit 
keer wordt de muziek van de Italiaanse componist Gioacchino Rossini met het aanstekelijke 
verhaal van Pinokkio gespeeld. Het Antwerp Symphony Orchestra deelt het podium van de 
Koningin Elisabethzaal met acteurs Nico Sturm (spel en tekst) en Stijn van Opstal (spel).  

Pinokkio is de alom bekende klassieker van de hand van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi. 
Er bestaan veel variaties op het verhaal van Pinokkio, maar in alle versies gaat het over een 
houten jongen die meer van spelen en avontuur houdt dan van naar school gaan. Het is een 
sprookje dat kinderen een aantal levenslessen en wijsheden bijbrengt. 
 
In deze lesmap vind je alles 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 eerste, tweede en 
derde leerjaar.
 
Na afloop van de voorstelling kan je dit materiaal verder gebruiken. Praat met je leerlingen na 
over het OORcollege. Sta stil bij de indrukken die ze opgedaan hebben. 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 opnieuw aan de slag met de luisterfragmenten die beschikbaar zijn 
op www.antwerpso.be/lesmap.
 
We hopen jou en je leerlingen te inspireren en te ontroeren met de muziek van Rossini en het 
tijdloze verhaal van Pinokkio!

Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra

lesmap
Pinokkio
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EinDTERMEn
De opdrachten in deze lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muzische opvoeding voor het 
lager onderwijs. 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 
en 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, ideeën, 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 hun 

creatieve uitingen tonen.
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HET vERHaal
Pinokkio is het houten hoofdpersonage in een 
boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi. 
Het boek werd in 1883 gepubliceerd onder de 
titel Le avventure di Pinocchio. Het verhaal werd 
een gigantisch succes, denk maar aan de talloze 
vertalingen en verfilmingen waarvan de versie van 
Walt Disney uit 1940 ongetwijfeld de bekendste is.

Het boek werd oorspronkelijk niet voor kinderen 
geschreven. Als je het verhaal herleest, valt meteen 
op dat het een behoorlijk gruwelijke tekst is. Het 
werk was een allegorie voor de stijve samenleving 
van die tijd en toont het contrast tussen eerbaarheid 
en de intuïtie van het vrije instinct.

Carlo Collodi schreef het boek in de filosofie van 
de vrijmetselarij. Een vrijmetselaar gelooft in de 
maakbaarheid van de mens en de samenleving via een constant proces van verbetering. In 
het verhaal moet de ondeugende Pinokkio zich steeds bewijzen. Hij moet tonen dat hij een 
flinke, brave en zorgzame jongen kan zijn. Pas dan is de fee bereid om hem om te toveren tot 
een echte jongen.

Wist-je-datje

Wist je dat het woordje Pinocchio Italiaans is voor 
een stukje pijnboom? Het woord verwijst naar de 
neus van de kleine jongen die steeds langer wordt 
als hij liegt. 

Wist je dat in het Italiaanse stadje Collodi een 
Pinokkio-park te vinden is met schitterende 
beelden van de hoofdpersonages uit het 
boek? De schrijver van het boek, Carlo Collodi, 
ontleende zijn naam aan het stadje. Carlo Collodi 
is eigenlijk een pseudoniem voor Carlo Lorenzini. 
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Er was eens... een stuk hout  
De oude speelgoedmaker Geppetto keek verbaasd op toen er op 
een dag een klomp hout in zijn werkplaats terecht kwam. ‘Wat kan 
ik daar van maken?’ vroeg Geppetto zich af. ‘Twee tafelpoten? Een 
pronkkastje om mijn favoriete spulletjes in te zetten?’ Hij dacht lang 
na.

Uiteindelijk sneed hij er een prachtige marionet uit. Groot was zijn 
verbazing toen de pop de volgende ochtend tot leven kwam! Niet 
veel later haalt Pinokkio zijn eerste kwajongensstreken uit. Zodra hij 
kan stappen, rent het houten kereltje het huis uit en loopt weg. Een 
aangeslagen en verdrietige Geppetto blijft alleen achter.
 

Pinokkio trekt de wijde wereld in en ontmoet een sprekende krekel 
die al meer dan 100 jaar in een cypressenboom woont. De krekel 
probeert Pinokkio duidelijk te maken dat hij beter naar school zou 
gaan of een job zou leren. Pinokkio, die daar niets van wil horen, 
trapt de krekel dood. 

Al snel blijkt dat Pinokkio een jongetje is dat alleen maar aan 
zichzelf denkt en met niets of niemand rekening wil houden.
 
Pinokkio zwerft verder rond en krijgt uiteindelijk zo’n grote honger 
dat hij besluit om terug te keren naar het huisje van Geppetto. 
Maar die is niet thuis. Geppetto is zelf op zoek naar Pinokkio. 

Pinokkio valt in slaap, moe van het huilen en van de honger, met zijn voeten op de kachel. 
Zonder het te beseff en raken zijn voeten totaal verbrand. Een houten pop voelt immers geen 
pijn! Wanneer de arme Geppetto terug thuis komt, treft hij Pinokkio met zijn opgebrande 
voeten aan. Geppetto maakt nieuwe houten voeten voor hem. 
Hij verkoopt zijn lievelingsboek en zijn mooiste jas zodat hij 
schoolboeken en een rugzak voor Pinokkio kan kopen. Zo kan 
Pinokkio naar school gaan.
 
Pinokkio start vol goede moed aan dit nieuwe leven. Al gauw 
laat hij zich verleiden om kwajongensstreken uit te halen. 
Pinokkio verzeilt van het ene ongeluk in het andere. Hij wordt 
fl ink bedrogen door de vos met de manke poot en de blinde 
kat. 

Gelukkig is daar de goede blauwe fee die hem komt redden. Als Pinokkio begint te liegen tegen 
de blauwe fee wordt zijn neus steeds een stukje langer. Na vele omzwervingen bereikt Pinokkio 
opnieuw het huis van de fee. Die belooft hem dat ze hem zal omtoveren tot een echte jongen 
als hij zich gedraagt.
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Pinokkio gaat terug naar school en even gaat het goed. Zijn vrienden hebben echter een 
slechte invloed op hem. Bonestaak, de grootste kwajongen van de school, overtuigt Pinokkio 

om mee te gaan naar Doewatjewil-land. Dat 
is een land waar je nooit naar school hoeft te 
gaan, altijd mag spelen en lekkere dingen mag 
eten. Na enkele maanden in Doewatjewil-land 
verandert Pinokkio in een ezel en hij wordt voor 
veel geld verkocht aan een circusdirecteur.
 
In het circus loopt het niet goed af. Op een 
avond laat Pinokkio per ongeluk de hele tent 
afbranden. Daarop besluit de circusdirecteur 
om hem weg te geven aan een man. Die man 
wil Pinokkio verdrinken om hem nadien te 
villen en van zijn huid een trommel te maken. 
Pinokkio komt in het water terecht en verandert 

opnieuw in een houten marionet. Hij kan zichzelf uit het touw bevrijden en zwemt verder weg 
de zee in. In zee wordt hij opgeslokt door een grote haai. In de buik van de haai woont ook 
Geppetto. Geppetto was daar terechtgekomen tijdens zijn zoektocht naar Pinokkio. Pinokkio 
is zo blij dat hij Geppetto terugziet en hij besluit vanaf die dag een brave, fl inke jongen te zijn. 
Van de ongehoorzame en luie marionet is niets meer te merken. Als beloning tovert de fee 
Pinokkio uiteindelijk om tot een echte jongen.

Eind goed, al goed!

oPDRacHTEn
Spelletjes voor kinderen die eigenlijk liever met een bal, een pop of een iPad spelen in plaats 
van te leren...

Pinokkio wilde niet leren! 
Pinokkio wil voetballen, knikkeren, spelletjes spelen of naar het theater gaan. Naar school 
gaan of leren, dat wil hij niet! Net zoals zijn klasgenoten moet ook Pinokkio leren lezen, rekenen 
en andere schoolse wijsheden leren. Hoe moet dat nu?

LetterWeDstriJDJe

Verdeel de leerlingen in groepjes. Elk groepje krijgt een blaadje met daarop enkele namen 
en voorwerpen die voorkomen in het verhaal van Pinokkio. Met de letters van deze woorden 
proberen de leerlingen in slechts enkele minuten zoveel mogelijk nieuwe bestaande woorden 
te maken.

Welk groepje wint?

Woorden die je kan gebruiken:

Geppetto                                     hout                                           Pinokkio                        
krekel                                           kachel                                          schoolboeken   
blauwe fee                                    bonestaak                                   vos    
kat                                                   Doewatjewil-land                           lange neus
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ciJFerWeDstriJDJe (iDeaaL Voor in een hoekenWerk)

•	 Een klein groepje kinderen en de leerkracht zitten op de grond in een kring.

•	 De juf/meester rolt een knikker naar een kind en 
vraagt: hoeveel is 3 x 6?

•	 Het kind rolt de knikker terug naar de leerkracht 
en geeft antwoord.

•	 De juf/meester rolt de knikker naar een ander 
kind en vraagt: hoeveel is 5 x 6?

•	 Het kind rolt de knikker terug naar de leerkracht 
en geeft antwoord.

•	 Enzovoort.

Variaties
•	 Idem, nu met het naar elkaar gooien met een 

bal.
•	 Idem, nu rollen/gooien de kinderen naar elkaar.
•	 Vraag de kinderen om zelf een variatie te bedenken om de tafels op een spelende manier 

te leren.

Afhankelijk van het leerjaar waarin je lesgeeft, kan je de moeilijkheidsgraad van de oefeningen 
aanpassen.

 
associatiespeLLetJe

•	 Neem een mand vol voorwerpen mee die iets te maken hebben met het sprookje van 
Pinokkio, zoals een hoed, een blokje hout, een schoolboek, ...

•	 Ga met de leerlingen in een kring zitten en toon een eerste voorwerp, bv. een houten blokje.

•	 Zeg daarna in één woord waaraan ‘een houten blokje’ jou doet denken, bv. boom.

•	 De eerste leerling in de kring maakt dan een associatie met het woord ‘boom’, bv. bos.

•	 De volgende leerling in de kring maakt nu een associatie met het woord ‘bos’, bv. groen.

•	 Enzovoort.

 

Dit spel is een goed startpunt om het creatieve denken en de 
concentratie van de leerlingen aan te scherpen of om aan 
een creatieve schrijfoefening te beginnen.
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FiLMpJes kiJken in LUiLekkerLanD

Het verhaal van Pinokkio is ontelbare keren verfi lmd, werd gebruikt als verhaal voor een 
musical en diende als inspiratiebron voor toneel-, muziek-, dansvoorstellingen. Dacht je 
bijvoorbeeld ook dat Pinokkio werd opgeslokt door een walvis i.p.v. een haai? Dan heb je 
vast de versie van Walt Disney gelezen of de fi lm gezien. Carlo Collodi beschreef in het 
oorspronkelijke verhaal wel degelijk een haai!

Bekijk volgende korte fi lmpjes met de leerlingen en laat ze kiezen welk fi lmpje ze het leukste 
vinden. Kunnen ze ook vertellen waarom ze een bepaald fi lmpje verkiezen?

• Ik zit niet aan 4 touwtjes vast
https://youtu.be/lkbRYMlHF3A

• Pinokkio en de reis naar speelgoedland
https://youtu.be/tf-L3EMbYuU

• Pinokkio’s geweten
https://youtu.be/0dxLUURfVuM

• Pinocchios Lies (Engels fi lmpje)
https://youtu.be/hJ3lxzuI_sc

 
knUtseLen en FrUtseLen tiJDens het hoekenWerk 

pinokkio met de blokkenneus

Leg een prent van het hoofd van 
Pinokkio op de grond en laat de 
leerlingen om de beurt een blokje op 
de neus leggen. Hoe lang wordt de 
neus?

pinokkio met schuifbare neus

Laat de kleurplaat van Pinokkio 
inkleuren. Laat bij de neus een klein 
stukje inknippen en er een ijslolliestok 
doorheen steken. Zo kan je de neus 
van Pinokkio laten groeien.
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DE MuziEk
De muziek die door het orkest gespeeld wordt 
bij het verhaal van Pinokkio is van de Italiaanse 
componist Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868).  
Hij is vooral bekend geworden door zijn opera’s. 
In een periode van 20 jaar componeerde hij een 
40-tal opera’s.
 
Zijn vader Giuseppe Rossini, die zelf hoornist 
en trompettist was, leerde hem zijn eerste 
muzieknoten. Gioacchino Rossini was een 
liefhebber van veel nootjes! 

Enkele kenmerken van zijn muziekstijl zijn de 
virtuoze zangpartijen, de zonnige en prettig in 
het gehoor liggende melodieën en het fameuze 
Rossini-crescendo: een steeds sterker wordende 
herhaling van hetzelfde motief.

De meeste opera’s hebben een luchtige stijl, 
hoewel hij ook enkele serieuze opera’s (opera 
seria) heeft geschreven.
 

Zijn bekendste werken zijn allemaal opera’s: La Cenerentola, Il barbiere di Siviglia, La gazza 
ladra (De stelende ekster), La scale di seta (De zijden ladder), L’Italiana in Algeri en Guilliaume 
Tell. Uit bijna al deze werken zal je stukken horen tijdens de voorstelling.
 
Een opera is een gezongen verhaal. Vaak zijn het erg lange verhalen. De langste opera is Der 
Ring des Nibelungen. De voorstelling duurt 16 uur en werd geschreven door Richard Wagner. De 
kortste opera duurt dan weer 3 minuten en 34 seconden. Maar dat is eerder een uitzondering. 
Gemiddeld duurt een opera ongeveer drie uur. Voor de zangers is dat een hele prestatie. Zij 
zingen de opera volledig uit het hoofd. Dat vraagt heel wat geheugentraining en conditie. 
Ze onthouden immers de melodie, de tekst, de emotie en de regie. Bovendien worden ze niet 
versterkt door een microfoon. Ook de musici van het orkest spelen zonder versterking. Zij 
kunnen wel naar de partituur kijken. Een verhaal in de opera kan o.a.spannend, vrolijk en/of 
verdrietig zijn.
 
Tijdens de voorstelling Pinokkio hoor je verschillende fragmenten uit de opera’s van Rossini. 
Deze fragmenten worden concertant uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er geen zangers te horen 
zijn, enkel de instrumentale delen worden gespeeld.

Wist-je-datje

Rossini was naast een goede componist ook 
een liefhebber van eten. Naar hem werd zelfs de 
Tournedos Rossini vernoemd.

En een laatste leuk of misschien eerder luguber 
weetje is dat de bijgelovige Rossini werd geboren 
in een schrikkeljaar op 29 februari, en stierf in 
november op een vrijdag de dertiende.
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oPDRacHTEn
Spelletjes voor kinderen die eigenlijk liever dansen, liedjes zingen of muziekjes bedenken dan 
leren...

Pinokkio wil weer niet leren! 
Pinokkio wil een hele dag liedjes zingen, dansen op vrolijke muziek en zelf deuntjes met veel 
snelle nootjes spelen op een accordeon, een gitaar of een fluit. Naar de muziekschool gaan 
om de taal van de muziek te leren? Dat wil hij niet! Pinokkio moet natuurlijk muzieknoten, 
ritmes en muzikale wijsheden leren. Hoe moet dat nu?

Letters Dansen
Muziekfragment Guillaume Tell III                               (hoekige letters)
Muziekfragment  Il Barbiere Di Siviglia III             (sierlijke letters)
Muziekfragment  Il Signor Bruschino                      (snelle, vluchtige letters)
 
Zet een van de muziekfragmenten op en vertel de leerlingen dat er een denkbeeldig potlood 
aan hun pols hangt aan een touwtje. Onder hen ligt een denkbeeldig groot tekenpapier 
waarop ze de letters (of hoofdletters) van de naam Pinokkio (of andere personages) gaan laten 
dansen. De letters moeten elegant gevormd worden in sierschrift. In een ander luisterfragment 
kunnen de letters dan weer hoekig worden geschreven zoals een houten marionet dat zou 
doen en in een laatste fragment moeten de leerlingen net heel snel schrijven.

Variaties
•	 letters dansen met het denkbeeldige potlood met het touwtje aan de andere pols
•	 potlood aan de kin
•	 potlood aan de linkervoet
•	 potlood aan de rechtervoet
•	 potlood rond het middel

Combineren
•	 Wie kan er letters schrijven met een potlood aan de kin én aan de pols?
•	 aan de pols en aan een voet
•	 aan de middel en de kin
•	 ...

Slot
Wie kan er letters schrijven met een potloodje aan de kin, pols én een voet?
Laat de leerlingen tot slot ook zelf een combinatie bedenken.

 
Dansen Met een echt potLooD op een tekenpapier
Muziekfragment                     Il Signor Bruschino
Muziekfragment                 Matinees Musicales
Muziekfragment                  Guillaume Tell I
Muziekfragment                  La Gazza Ladra VI
 
Laat volgende fragmenten beluisteren terwijl de leerlingen de ogen sluiten. Geef hen na elk 
fragment even de tijd om het verhaal dat ze erbij hebben gefantaseerd te laten tekenen. Laat 
telkens enkele leerlingen hun verhaal vertellen en bespreek ook hoe zij vonden dat de muziek 
klonk. Vrolijk, verdrietig, boos ... ?
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toUrneDos-rossini — nJaM, nJaM!
Rossini was naast een goede componist ook een liefhebber van eten. Laat de leerlingen 
bedenken wat hun lievelingsgerecht is en hoe hun naam in het Italiaans zou klinken. Laat ze 
ook een klank bedenken die bij dat lievelingsgerecht past, bijvoorbeeld een verfi jnde mmmm, 
of een lage luide oooh.

Daarna stellen de leerlingen om de beurt hun lievelingsgerecht met hun Italiaanse naam en 
bijpassende klank voor.  Dat kan dan bijvoorbeeld een ‘Spaghetti-Anna-Olé’ worden.
Voer op het einde al de gerechten na elkaar uit op de muziek van het fragment L’Italiana in 
Algeri. Het lijkt wel alsof er een mini-opera met de hele klas wordt uitgevoerd!
 
 
het FaMeUZe rossini-crescenDo 
Tijd om een aantal muzikale begrippen uit te voeren: 
•	 crescendo → van zacht naar luid
•	 decrescendo → van luid naar zacht
•	 forte → luid
•	 piano → zacht  

Ga aan de slag met de grafi sche partituur

Rossini-crescendo in uitvoering! 
Als dit goed lukt, verdeel je de leerlingen in twee gelijke groepen. Laat de ene groep aan de ene 
kant van de klas staan en de andere groep aan de andere kant van de klas. Voer de volgende 
opdrachten uit.
 
Groep 1 doet een auto na van zacht naar hard gedurende 8 tellen.
Groep 2 doet een politieauto na van hard naar zacht gedurende 8 tellen.
Daarna klappen beide groepen vier keer in hun handen. 

Groep 1 krijgt een pollepel of 
houten lepel en slaat daarmee op 
de lessenaar op het ritme van de 
vierkantjes gedurende 8 tellen.
Groep 2 stampt met één voet op het 
ritme van de vierkantjes gedurende 
8 tellen.

Groep 1 fl uit van hard naar zacht gedurende 8 tellen
Groep 2 maakt snurkgeluiden van hard naar zacht gedurende 8 tellen
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Groep 1 gromt als een leeuw van hard naar 
zacht gedurende 8 tellen
Groep 2 sist als een slag van zacht naar hard 
gedurende 8 tellen

Groep 1 tjirpt als een vogeltje en kan op de 
prent zien hoe hard of zacht ze dat moeten 
doen gedurende 8 tellen
Groep 2 doet het geluid van de wind na van 
zacht naar hard gedurende 8 tellen

Beide groepen doen een bom na 
die op ontploff en staat. Dit doen 
ze door steeds harder ‘tik tak’ te 
zeggen.
Na dit vier keer gezegd te 
hebben schreeuwen ze allemaal 
tegelijk ‘BOEM’!
Dat is het teken dat de bom is 
afgegaan en dus ook het teken 
dat de partituur is afgelopen.

 

Grafi sche partituur
 
Je kan ook werken met kaarten waarop een ritme-suggestie staat. Dit zijn geen echte ritmes 
zoals je leert op de muziekschool, maar grafi sche notaties die je zelf kan bedenken. Er wordt 
dus geen traditioneel notenschrift gebruikt, maar het ritme wordt wel duidelijk gemaakt met 
een afbeelding.
 
Geef de leerlingen een ritmekaart en een instrument. Laat de leerling op dat instrument 
een ritme spelen. Het gaat er niet om of ze dit goed of fout doen, maar wel dat ze kunnen 
uitleggen waarom dit ritme bij dat kaartje past. Zo leren ze spelenderwijs muziek met notatie 
te verbinden.
Je kan ook dikke stippen en dunne stippen in een lijn achter elkaar tekenen. Vraag aan de 
leerlingen om dit na te tikken met de handen of met het instrument. Wat zouden de grote en 
de kleine stippen betekenen?
 
Teken daarna ook golfl ijnen en laat de kinderen er geluiden bij maken met hun stem: omhoog 
en omlaag.
 
Als afsluiter laat je de leerlingen in kleine groepen een eigen grafi sche partituur bedenken en 
uitvoeren. 

 


