
 

Het repetitiebezoek bij het Nederlands Philharmonisch Orkest 
 

Tijdsduur hoofdstuk:   5 minuten 

Extra benodigdheden:   digibord 

 

OPDRACHT 1 

Bespreek met de kinderen wat er gebeurt tijdens het repetitiebezoek. Waarom repeteert het orkest 

eigenlijk? En hoe verloopt het bezoek voor de kinderen? 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

Veel mensen luisteren naar muziek op een telefoon of een mp3 speler. Deze komt als één stem op ze 

over, maar muziek bestaat eigenlijk uit een heleboel verschillende muzikale melodieën die 

samenkomen tot een geheel. Dit kunnen al minimaal 25 verschillende melodieën zijn! 

In een orkest werken heleboel mensen samen alle melodieën zo mooi mogelijk te laten klinken. De 

dirigent voegt deze muzikale stemmen samen en bedenkt hoe het moet klinken. Dit wordt 

gerepeteerd tijdens de repetitie. Om alle stemmen goed te kunnen spelen en om ze goed samen te 

kunnen voegen is stilte en concentratie tijdens de repetitie erg belangrijk. Net als in de klas wordt er 

hard gewerkt, want het concert is al meteen dezelfde week! 

 

De muzikanten zorgen dat ze goed hebben geoefend voordat de repetitie begint. Zij kunnen hun 

partijen dus al helemaal spelen voordat ze samen gaan oefenen. Net als sporters beginnen zij voor de 

repetitie met hun spieren en instrument opwarmen en oefenen ze nog de laatste moeilijke stukjes 

uit hun partij. Dat maakt wel een beetje lawaai! 

Zodra de dirigent het sein geeft, zit iedereen klaar om te beginnen.  

 

De kinderen zitten tijdens het repetitiebezoek zoveel mogelijk vlakbij het orkest, dichtbij de musici. 

Ze maken zo het orkest van heel dichtbij mee. Ze zien verschillende muzikanten aan het werk, zien de 

gezichten die de dirigent soms trekt om over te brengen hoe de muziek moet klinken. 

 

Na de repetitie is het tijd voor pauze met limonade en koek. Daarna is er voor de kinderen tijd om 

hun vragen te stellen en wordt er nagepraat over de repetitie. 

 

VERDIEPINGSOPDRACHT          

  

Bekijk met de kinderen 2 filmpjes: het filmpje over het Nederlands Philharmonisch Orkest en het 

filmpje waarin de kinderen alvast even rond worden geleid in de NedPhO koepel in Amsterdam Oost, 

waar het repetitiebezoek zal zijn.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7kSi1kDdQU&feature=youtu.be

