POCAHONTAS
lesmap

Beste leerkracht,
Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Pocahontas van het Antwerp Symphony
Orchestra bij. In deze lesmap vind je alles om van je leerlingen muzikale helden te maken en
hen goed voor te bereiden op het concertbezoek waarbij ze kennismaken met de mysterieuze
Nieuwe Wereld van Pocahontas en John Smith. Tijdens het concert horen ze melodieën uit
composities van de beroemde Tsjechische componist Antonin Dvořák.
Pocahontas vertelt het historische verhaal over de onmogelijke liefde tussen de Engelse
avonturier John Smith en de stoere en wijze Pocahontas. Ze ontmoeten elkaar wanneer John
voet aan wal zet in Amerika. Hij is er samen met zijn makkers op zoek naar goud.
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 eerste, tweede en derde leerjaar.
Na afloop 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 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 nog eens aan de slag met de luisterfragmenten die
beschikbaar zijn 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 Dvořák en het
tijdloze verhaal van Pocahontas!
Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra
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EINDTERMEN
Zoals je 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 in 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, 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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EEN STUKJE GESCHIEDENIS
De ontdekking van de nieuwe wereld
Pocahontas kennen we allemaal van de gelijknamige romantische Disney-film. Wat velen
niet weten, is dat Pocahontas een bestaande historische figuur is. Haar echte naam was
eigenlijk Matoaka, maar haar vader - het opperhoofd van een indianenstam - noemde haar
Pocahontas. Dat betekent ‘kleine kapoen’. Om het verhaal van Pocahontas te situeren, duiken
we terug in de tijd, naar Spanje 1492.
Christopher Columbus was een ontdekkingsreiziger
en hij wilde een nieuwe route uitstippelen richting
Indië. Columbus had echter geen idee hoe groot
de aarde was en wist dus niet hoe lang zijn reis zou
duren. Hij hield een scheepsjournaal bij waarin hij
netjes opschreef in welke windrichting en vaarrichting
hij ging en welke afstand hij dagelijks aflegde. Op 12
oktober 1492 was het zover. Hij zette voet aan wal in
Indië. Althans, dat dacht Columbus. In werkelijkheid
had hij een Nieuwe Wereld ontdekt: Amerika!
De ontdekking van het nieuwe continent was
een keerpunt in de geschiedenis. Na zijn eerste
reis keerde Columbus met bakken vol goud terug. De Nieuwe Wereld bevatte talloze
producten die in Europa ongezien waren. Denk maar aan tabak, koffie, maïs, cacaobonen
en aardappelen. Er woonden ook mensen die
er een heel andere cultuur en andere rituelen
op nahielden. Zo maakte Columbus kennis met
de lokale indianenstam, het Taínovolk. Dit was
een minzaam volk. Ze sliepen in hangmatten en
verbouwden katoenplanten, de vrouwen droegen
schortjes en de mannen liepen vaak zonder kledij
rond.
De tientallen, zelfs honderden jaren die volgden
op de eerste grote reis van Columbus waren
dramatisch voor de Amerikaanse bevolking.
Ze werden geplunderd en bedreigd door de
Europeanen die op zoek waren naar goud en dure
producten. De Europeanen trokken met ontelbare lege schepen over de Atlantische Oceaan
om nadien met gevulde zakken terug te keren. Grote delen van Amerika werden bezet door
rijke en machtige Europeanen die er de scepter kwamen zwaaien. De lokale bevolking werd
onder de knoet gehouden en tot slavernij gedegradeerd. Deze periode staat bekend als de
Europese kolonisatie van Amerika.
Op een van de schepen was kapitein John Smith aan boord. Het was
toen 1607. Op zijn expeditie langs de westkust van Amerika ontmoette
John Smith de indiaanse Powhatan-stam. Pocahontas was de dochter
van het opperhoofd van deze stam. In zijn dagboek schrijft Smith
hoe Pocahontas hem gered heeft van de dood. John Smith, op zoek
naar goud, werd door de Powhatan gevangen genomen. Pocahontas
sprong voor hem in de bres en overtuigde haar vader om Smith niet
te doden. Sommige moderne historici vermoeden dat John Smith dit
verhaal heeft verzonnen. Anderen denken dat het om een ritueel ging
dat Smith verkeerd interpreteerde. Wat vaststaat is dat John Smith
en Pocahontas elkaar op deze reis hebben ontmoet. Hun liefde was in
werkelijkheid echter geen lang leven beschoren.
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Enkele jaren na deze dramatische scène trouwde Pocahontas
met een heuse krijger, Kocoum. Ze woonden samen bij zijn volk
tot Pocahontas twee jaar later gevangen werd genomen door
kolonisten uit Engeland. Deze kolonisten wilden Pocahontas
ruilen voor kolonisten die gevangen waren genomen door haar
stam. Pocahontas leerde Engels spreken, trouwde met de Britse
ontdekkingsreiziger John Rolfe en verhuisde naar Engeland.
Voortaan ging Pocahontas door het leven als Rebecca Rolfe.
Samen met haar man maakte ze plannen om terug te keren
naar Amerika, maar vlak voor de reis werd Pocahontas ziek
en stierf. Sinds haar dood gaat ze verder door het leven als
de Indiaanse Prinses van de Nieuwe Wereld. Ze werd een
veelbesproken fenomeen in Engeland.

POCAHONTAS IN EEN
ROMANTISCH JASJE
Het sprookje uit het OORcollege
Kapitein John Smith schreef een paar boeken over zijn expedities, die na zijn dood werden
gepubliceerd. Daarin kun je in geuren en kleuren lezen hoe Pocahontas hem redde van de
dood. Dit dagboek heeft talloze dichters en schilders geïnspireerd in verhalen en schilderijen
over het amoureuze koppeltje. De meest bekende versie is ongetwijfeld de film van Walt
Disney Studios. Het relaas over Pocahontas en John Smith zoals het gebracht wordt in het
OORcollege is gebaseerd op deze tekenfilm. De tekst is van de hand van Kristine Van pellicom.
Het verhaal wordt gespeeld door acteurs Ivan Pecnik en Dahlia Pessemiers-Benamar. PieterJelle de Boer houdt het dirigeerstokje vast. Het is het verhaal van Pocahontas, maar dan met
een twist! Dat doen we hier kort uit de doeken.
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In 1607 vaart een Engels schip af naar Noord-Amerika op zoek
naar goud. De jonge en knappe avonturier John Smith is mee aan
boord. Op datzelfde moment viert het opperhoofd Powhatan
samen met zijn krijgers feest. Ze hebben net een oorlog in NoordAmerika gewonnen. De dochter van Powhatan, Pocahontas,
krijgt te horen dat ze moet trouwen met de krijger Kocoum. Ze
vindt Kocoum helemaal niet aardig. Geen haar op haar hoofd
dat eraan denkt om met hem te trouwen. Oma Wilg, een wijze
sprekende boom, geeft Pocahontas de raad om haar hart te
volgen.
Niet veel later arriveren de Britten. John Smith gaat meteen op
verkenning. Pocahontas, nieuwsgierig als ze is, volgt John en
wordt meteen ontdekt. Na wat getreuzel en geaarzel lijkt het
goed te klikken tussen de twee. De liefdesvonken spatten eraf!
Pocahontas neemt John mee op pad. Ze laat hem inzien dat
indianen helemaal geen wilden zijn en dat Moeder Aarde veel
meer te bieden heeft dan enkel goud!
Tussen de andere indianen en kolonisten gaat het er niet vredelievend aan toe. Een van de
krijgers van Powhatan wordt neergeschoten. Het opperhoofd is woest en verklaart de oorlog
aan de Britse kolonisten. De situatie wordt er niet beter op wanneer de leider van de Britten,
John Ratcliffe, ontdekt dat er geen goud te vinden is. Hij is zo gefrustreerd en schuift de schuld
door naar de indianen. Ratclifffe bekokstooft een plan om de indianen te overvallen.
Intussen leven Pocahontas en John in een eigen romantisch wereldje. Tijdens hun tweede
ontmoeting loopt het mis. Ze worden stiekem gevolgd door Kocoum. De krijger is jaloers
op de tortelduifjes en valt John aan. John heeft bijzonder veel geluk dat zijn jonge vriend
Thomas net op tijd kan ingrijpen. Die pakt een revolver en schiet Kocoum neer. John voelt
zich verantwoordelijk voor de dood van Kocoum en besluit om de schuld op zich te nemen.
Powhatan neemt John gevangen en veroordeelt hem tot de doodstraf.
Pocahontas is radeloos en vraagt oma Wilg wat ze moet doen om haar vader op andere
gedachten te brengen. Oma Wilg vertelt Pocahontas dat het belangrijk is om de vrede te
bewaren. Wat er ook gebeurt. Gesterkt door die gedachte, smeekt Pocahontas haar vader
om John te laten gaan. Ze houdt van John en hij heeft helemaal geen slechte bedoelingen.
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Powhatan zwicht voor zijn dochters wens. Hij wil de oorlog beëindigen op voorwaarde dat de
kolonisten de wapens ook neerleggen. Maar dat is buiten Ratcliffe gerekend. De gemenerik
grijpt een geweer, richt het wapen naar Powhatan en schiet. John Smith veert op, springt voor
het opperhoofd en vangt de kogel op. De Britten zijn diep verontwaardigd door de misdaad
die hun leider begaat. Ze komen in opstand en nemen Ratcliffe gevangen. John Smith is
zwaargewond en moet terugkeren naar Engeland voor verzorging. Hij vraagt Pocahontas om
mee te gaan. Ze twijfelt. Ze vindt dat ze thuishoort in haar eigen land bij haar familie. Maar
een klein stemmetje van oma Wilg in het achterhoofd fluistert om haar hart te volgen en mee
te gaan met de wind. Pocahontas haalt diep adem en stapt mee aan boord, op weg naar een
nieuw avontuur met John.

OPDRACHTEN
LEEF ALS EEN ECHTE INDIAAN!
Het woord indiaan verwijst naar de ontdekking van Amerika in 1492 door Christopher
Columbus. Columbus dacht namelijk dat hij in Indië was gearriveerd. Hij noemde de lokale
bevolking logischerwijze indianen. Dat is zo gebleven. De indianen leefden op een heel andere
manier dan de Europeanen. Ze hielden er totaal andere gewoonten en rituelen op na.
Vraag aan jouw leerlingen hoe de indianen volgens hen samen leefden.
Hieronder lees je enkele weetjes over indianen. Meer informatie over Native Americans vind je
onder andere op https://www.britannica.com/topic/Native-American/Native-American-history.

•

•
•
•
•

Stammen - indianen leefden samen in stammen. In die stammen waren ook verschillende
culturen. Zo had je indianen die in tenten leefden. Deze tent is voor ons beter bekend als
de wigwam of tipi. Andere indianen trokken de hele wereld rond, nog anderen woonden
net op een vaste plek.
Werk - onder de indianen waren veel boeren, vissers en schaapherders. De baas van de
stam was het opperhoofd.
Gebarentaal - veel indianen gebruikten gebaren om te communiceren.
Hygiëne - indianen liepen er netjes bij. Ze wisten dat het gezond is om jezelf goed te
wassen, roken fris en zagen er mooi uit. Dit in tegenstelling tot de Europeanen die veel
ziektes meebrachten.
Muziek & dans - indianen hielden van muziek. Ze zongen over de dingen die ze dagelijks
zagen of die hun pad kruisten. De meeste liedjes werden begeleid op een zelfgemaakte
trommel. De belangrijkste dans was de Zonnedans, die diende om de zon te eren. De
dansers droegen speciale klederdracht met heilige patronen die hen beschermde tegen
het kwaad.
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Knutsel jouw eigen indianendorp!
•
Daag je leerlingen uit om in kleine
groepjes of samen een tentenkamp
op te zetten. Laat je hierbij inspireren
door deze tipi: https://www.wildkamperen.nl/shelter-bouwen/bouwje-eigen-tipi-in-5-stappen/.
•
Indianen droegen speciale
klederdracht versierd met veren
en allerlei natuurelementen. Dit
filmpje uit de oude doos spreekt
vast tot de verbeelding: https://www.
youtube.com/watch?v=qsc2LZcxJnI!
Laat jouw leerlingen een prachtige
indianenhoed maken.
GEBARENTAAL
Wanneer Pocahontas en John elkaar voor
het eerst ontmoeten, begrijpen ze elkaar niet.
Pocahontas maakt John met gebarentaal
wegwijs in haar wereld. Gebarentaal werd door
veel indianen gebruikt om te communiceren.
Laat jouw klas ook in gebarentaal met elkaar
communiceren. Sta per twee tegenover
elkaar. Zonder elkaar aan te raken maken de
leerlingen dezelfde bewegingen. Het lijkt wel
alsof ze in de spiegel kijken. De ene leerling
leidt, de andere volgt. Let op, alles gebeurt
muisstil.
Maak het uitdagender en geef specifieke
opdrachten waarbij leerlingen hun fantasie
gebruiken. Laat de leerling een personage uit
het verhaal uitbeelden: de stoere Kocoum, de
nieuwsgierige Pocahontas of de zelfzekere
John. De andere leerling bootst na en raadt
nadien welk personage zijn medestudent
vertolkt heeft.

NIEUWE WERELDEN ONTMOETEN ELKAAR
Pocahontas en John komen uit een hele andere wereld en houden van elkaar. Ze begrijpen
elkaars taal niet, maar vinden toch een manier om te communiceren. John is op zoek naar
goud en grote lappen grond, maar Pocahontas wijst hem erop dat de aarde zoveel meer te
bieden heeft. Ondanks hun grote culturele verschillen komen Pocahontas en John goed met
elkaar overeen.
In België leven we in een multiculturele samenleving waarbij mensen met een verschillende
migratieachtergrond leren samen leven en samen zijn. Ga met jouw klas in gesprek over
culturele verschillen. Hoe gaan zij ermee om als ze de taal van een ander kindje niet begrijpen?
Bespreek ook andere onderwerpen zoals verjaardagen, kledij, muziek, etc.
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OVER DE COMPONIST
Dvořák in een notendop
Het OORcollege Pocahontas wordt gespeeld
door de muzikanten van het Antwerp Symphony
Orchestra op muziek van Antonin Dvořák. En
laat net dat dé componist zijn met een grote
voorliefde voor de Nieuwe Wereld. De muziek
van Antonin Dvořák en het multiculturele verhaal
van Pocahontas vormen de perfecte combinatie
voor een puik staaltje romantiek.
Antonin Dvořák is geboren in 1841 in Tsjechië als
oudste zoon van een slagersfamilie. Beenhouwer
zou hij echter nooit worden. Dvořák barst van
het muzikale talent en zijn muziekleraar heeft
maar één boodschap voor de vader van Antonin:
‘Jouw zoon moet en zal professioneel muzikant
worden!’
Op zijn 16e trekt Antonin naar Praag en
studeert er aan de orgelschool. Twee jaar later
studeert hij af en hij begint meteen te werken
als altviolist in cafeetjes en restaurants en op feestjes. Hij treedt er op met een klein orkest.
Dat orkestje wordt snel opgemerkt. En zo vindt Antonin Dvořák een plaats als altviolist in het
Praags Theater. Negen jaar lang werkt hij in het theater. Dvořák speelt er de grootste opera’s
onder leiding van beroemde componisten zoals Richard Wagner en Bedřich Smetana. Al deze
opera’s inspireren Dvořák natuurlijk om zelf te componeren. Hij is echter erg perfectionistisch:
hij gooit alles weg en begint steeds opnieuw. Pas op zijn 19e durft hij met een werk naar buiten
te komen.
In 1873 is Dvořák 33 jaar en nog steeds onbekend in het buitenland. Daar wil hij graag
verandering in brengen. Daarom schrijft hij zich in voor de Oostenrijkse Staatsprijs voor
Compositie. En wat had je gedacht? Hij wint. Enkele jaren later doet hij nog een keertje mee, en
hij wint opnieuw! Iedereen is laaiend enthousiast over zijn composities. Dvořák heeft nog meer
geluk want in de jury zit een erg bekende componist, Johannes Brahms. Die brengt Dvořák in
contact met zijn uitgever. Deze vraagt hem om Slavische Dansen te componeren. En dat is
een goed idee, want het werk is een schot in de roos! Zijn compositie brengt een stormloop
in de winkels op gang. Iedereen wil zijn werk horen en kopen. Hij verhuist naar Engeland. Zijn
internationale carrière is begonnen.

WIST-JE-DAT
•

•

Dvořák was een man van de wereld en
had ook merchandising. Je kon sigaretten
kopen met zijn hoofd op afgebeeld en
wandelstokken van het merk Dvořák.
Dvořák had een muzikaal hart, maar toonde
ook zeer veel interesse in technologie. Hij was
een heuse treinspotter. De fascinatie ging
zo ver dat hij bijhield welke treinen door het
station reden, op welk tijdstip ze passeerden
en hoeveel wagons ze hadden.
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Dvořák is de man van de levensvreugde en het optimisme. Hij gelooft in de toekomst. Hij kijkt
steeds vooruit, maar ook achteruit. Het is in die tijd de mode om zigeuner- en volkse elementen
te verwerken in je partituur. Op die manier draag je als componist bij tot de cultuur van je land.
Dat doet Dvořák voorbeeldig. Hij past perfect in de nieuwe Tsjechische identiteit, het plaatje
van het nationalisme. Er zijn in die tijd drie belangrijke componisten: Leoš Janáček, Bedřich
Smetana en Antonin Dvořák. Dvořák is dus van onschatbare waarde om het nieuwe Tsjechisch
nationalisme mee vorm te geven.
Dat geloof in de toekomst neemt hij mee bij zijn grote oversteek naar Amerika. Dvořák
komt er terecht dankzij een rijke Amerikaanse vrouw, Jeanette Thurber. Ze wil een nieuw
conservatorium oprichten in New York voor mannen en vrouwen, voor blanken en zwarten.
Dvořák wordt er directeur. Hij heeft maar één grote opdracht in Amerika: bijdragen tot de
Amerikaanse muziekcultuur. Dat doet hij door zich te verdiepen in de Afro-Amerikaanse
melodieën en het gebruik van de muziek van de Native Americans. Dit kan je heel goed horen
in zijn beroemde Negende symfonie (1893), niet voor niks wordt deze symfonie ‘Uit De Nieuwe
Wereld’ genoemd. Uit deze symfonie worden een aantal stukjes gespeeld die je tijdens het
OORcollege Pocahontas zal herkennen.
Dvořák leidt een goed leven in Amerika: hij verdient aardig zijn boterham, heeft een mooi
huis, moet niet bijster hard werken en kan veel op vakantie gaan. Hij componeert in die tijd
prachtige muziek en is er erg geliefd. Maar de American Dream stopt: Jeanette Thurber heeft
geen geld meer, Europa wil dat Dvořák terugkeert en bovendien heeft hij zelf veel heimwee. In
1895 keert hij terug naar Praag. Daar legt hij zich volledig toe op het schrijven van opera’s en
kamermuziek. Tot hij op een dag de beroemde woorden zegt: ‘Ik voel me draaierig en ga een
beetje rusten.’ Dvořák is niet meer recht gestaan.
Na zijn dood is Praag in de rouw. Op zijn begrafenis zijn er duizenden aanwezigen. Dvořák
wordt met een gouden koets door de stad gereden en iedereen is aanwezig: zowel studenten
als de grootste culturele figuren. Aan zijn dodenkist hangt één krans met de tekst: ‘Aan een
geliefde echtgenoot en een liefdevolle vader’.

MUZIKALE OPDRACHTEN
OPWARMEN MET OMA WILG
Luister met je leerlingen naar luisterfragment 1 op www.antwerpso.be/lesmap van de
Negende symfonie van Antonin Dvořák. De leerlingen zoeken een plaatsje op de grond, sluiten
de ogen en luisteren aandachtig. Duid een leerling aan die met een zachte tik de leerlingen
wakker maakt. Wie een streling voelt, komt zachtjes recht en zet zich op de knieën naast zijn
vriendje.
De muziek begint heel mysterieus en wordt snel dreigend en groots. Wat gebeurt er volgens
jouw leerlingen tijdens dit deel? Horen zij het verschil tussen de blazers en de strijkers? Horen
ze grote dynamische verschillen? Vinden ze de muziek angstig, droevig of net optimistisch?
Het fragment eindigt met een vrolijk deuntje van de dwarsfluit. Tijdens het OORcollege wordt
deze openingsmelodie gezongen door Oma Wilg. Leer jouw leerlingen de melodie zingen. Laat
ze rondwandelen in het juiste tempo zodat ze het ritme goed aanvoelen. Bij uitbreiding kan je
de leerlingen zelf een tekst laten verzinnen in het juiste ritme op de gezongen melodie.
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Suggestie
In klassieke muziek zitten bijzonder veel emoties.
Het is de ideale manier om met je leerlingen in
gesprek te gaan over wat ze voelen bij de muziek.
Maakt de muziek hen triest, blij, boos of net bang?
De kleur van emoties van Anna Llenas is een mooi
prentenboek als je werkt rond emoties. Dit boek
kan al door kinderen vanaf 4 jaar gelezen worden,
maar ook met oudere kinderen heb je er nog veel
plezier aan omdat je over de emoties in gesprek
kan gaan. Het kleurenmonster in het boek is
helemaal in de war en voelt vanalles door elkaar.
Hij is blij, verdrietig, bang, boos en toch kalm
tegelijk.
GEGROET, WINGAPO!
Sta in een cirkel en doe een rondje. Hoe begroeten jouw leerlingen andere vriendjes, familie of
onbekenden? De meesten zeggen vast ‘Hallo’, of ‘Hey’ en steken daarbij de hand op. Indianen
gebruiken gebarentaal en kunnen zonder woorden zichzelf uitdrukken. Doe nu nog een rondje.
De leerlingen maken daarbij een eigen (geluidloze) indianengroet. Doe dit op de passende
muziek van luisterfragment 2 op www.antwerpso.be/lesmap.
SOUNDSCAPE
Pocahontas leeft in eenheid met de natuur. Maak met jouw klas een muzikaal klankenveld
geïnspireerd door de natuur.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Sta in een cirkel. De leerkracht bootst een natuurgeluid na. Denk aan de vier
natuurelementen: water, vuur, wind en lucht. Gebruik enkel je lichaam als instrument.
Echoput: nu zijn de leerlingen aan de beurt. Ga de cirkel rond en laat elk kind een
natuurgeluid maken. De andere leerlingen bootsen na.
Met deze opwarmer zijn de leerlingen geïnspireerd om een stapje verder te gaan. Kies vier
verschillende kleuren papier die de vier natuurelementen uitdrukken. Knip stroken papier
uit van dezelfde breedte met verschillende lengte. Start met één kleur (voorbeeld: blauw
= water). Maak een geluid dat aan ‘water’
doet denken.
Als dit goed lukt, breid je uit met de andere
kleuren. Zoek bij elke kleur een passend
geluid. Elke kleur beeldt dus een specifiek
natuurelement uit (voorbeeld: wit = lucht,
rood = vuur, …).
Leg de stroken willekeurig naast elkaar.
Geef met je hand het tempo aan waarin de
leerlingen de gekleurde stroken uitvoeren.
De kleur van de strook bepaalt het geluid.
De lengte van de strook bepaalt de duurtijd
van de uitvoering.
Jullie vormen samen een heus natuurorkest!
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Je kunt variëren in deze oefening:
•
Als de oefening te moeilijk of net te gemakkelijk is, kan je variëren in het aantal kleuren en
de lengte van de stroken.
•
Zet jouw leerlingen in kleine groepjes aan het werk. Laat hen samen een soundscape
verzinnen. Nadien houden ze een heuse performance voor de klasgenoten.
•
Gebruik niet enkel je lichaam, maar ook voorwerpen uit het bos, de knutselhoek, …
•
Voer alles in stilte uit, in een verzonnen gebarentaal. Laat de andere groepjes raden welk
natuurelement bij een bepaalde kleur hoort.
•
Maak een geluid- of video-opname van de leerlingen en laat hen nagenieten van hun
optreden.
COOL DOWN MET ANTONIN
Hoe loopt volgens jouw leerlingen het verhaal van Pocahontas af? Laat de leerlingen een
tekening maken met muziek van Anontin Dvořák op de achtergrond. Luisterfragment 3,
luisterfragment 4 en luisterfragment 5 op www.antwerpso.be/lesmap spreken vast tot de
verbeelding.

BEELDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus#/media/File:Portrait_of_a_Man,_Said_to_be_Christopher_
Columbus.jpg
https://flotillafacts.com/2015/11/16/the-3-ships-used-by-christopher-columbus/
https://www.britannica.com/biography/John-Smith-British-explorer
https://en.wikipedia.org/wiki/Pocahontas#/media/File:Pocahontas_by_Simon_van_de_Passe_1616.jpg
http://www.sonofthesouth.net/revolutionary-war/maps/old-map-world.htm
https://openlibrary.org/books/OL25408217M/The_true_travels_adventures_and_observations_of_Captain_
John_Smith_into_Europe_Asia_Africa_and_Ameri
https://neshumanities.wordpress.com/about/gcse/9-1-gcse-20178/american-west/
https://www.pinterest.co.uk/pin/53339576815807621/?lp=true
https://americanandnature.wordpress.com/2014/06/12/native-americans-and-their-beliefs-in-nature/
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