
Coaching Muzische Vorming – deelapect muziek 

Wim Vanderwaeren  @  De Parel - Heusden 

MUZISCHE OPVOEDING  
DEELASPECT MUZIEK 

Bedoeling. 

In deze les luister je naar het lied Broertje, dans 

met mij, uit de opera ‘Sprookjesopera’ van E. 

Humperdinck ( niet die van Please release me ) 

Laat kinderen proeven, smaken, smullen van de 

muziek door hun fantasie te prikkelen. Opera is 

echt een genre apart, maar dit licht stukje kan de 

kinderen zeker bekoren. Ik wil met deze fiche 

vooral 4 grote doelen bekomen :  

- leer kinderen naar klassieke muziek/opera 

luisteren, leer hun fantasie ontwikkelen bij het 

beluisteren en laat de fantasie de vrije loop ! 

- Gericht luisteren aan de hand van een 

vragenblad over het lied. 

- Een dansje op het lied, al een eeuwenoude dans 

of aftelrijm. 

- Speelse verwerking op het lied ( gebaseerd op 

Klara4Kids – Ezels en elfen )    

 

                          

 

 

 

 

 

Liedbeluistering  verwerking E. 
Humperdinck – Hans en Grietje. 

Benodigdhedennnn.... 
2. Engelbert Humperdinck: Broertje dans met mij. 
Te vinden op :  
http://www.youtube.com/watch?v=Fz-zQBvTbiU 
 
Anne-Sofi e Von Otter (Hänsel), Barbara Bonney (Gretel) 
Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks / Jeffrey 
Tate 

P 1990 EMI Records Ltd 

Welke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefdWelke doelen worden nagestreefd    in deze les ?in deze les ?in deze les ?in deze les ?    

  B1. Ik kan geconcentreerd bekijken, beluisteren … 
 
B1. Ik sta open voor muzische prikkels van buitenaf. 
 
B1. Ik herken en ervaar klankverschillen en muzikale 
tegenstellingen via beweging. 
 
 B8. Ik treed kunstwerken open tegemoet. 
 
C1. Ik neem deel aan allerlei soorten van gesprekken  
       en dramatische werkvormen. 
 
C2. Ik experimenteer met mijn stem. 
 
C2. Ik pas verbale en nonverbale spelvormen toe en  
        experimenteer. 
 
C3. Ik kan samen met de anderen een  
      bewegingsopdracht of verhaal uitvoeren. 
 

 

 Lesf iche  2 d e /2de graad  8  

Coaching Muzische Opvoeding – deelaspect muziek Wim Vanderwaeren

Door Wim Vanderwaeren 

 

 
 

 
 



Vooraf enkele didactische tips. 

- Leer leerlingen luisteren naar muziek … 

klassiek muziek is niet saai, niet vervelend, 

maar kan juist een ernstige meerwaarde in 

het klasgebeuren betekenen.  Je kan ook 

klassieke muziek gebruiken tijdens 

tussendoortjes of als achtergrond bij een 

les beeldende opvoeding.  Kinderen zijn 

van nature uit niet afkerig van klassieke 

muziek en zullen deze, zonder de 

vooroordelen die eventueel volwassenen 

hebben, met een open visie benaderen. Het 

is aan ons om hen hiervoor ook warm te 

maken.   

 

Poog te vermijden dat leerlingen gebaren gaan 

maken, zoals strijkers nabootsen en dergelijke… 

dat brengt de anderen toch maar uit hun 

concentratie . 

 

 

 

We beginnen er aan 
 
1. De titel van dit stukje is: “Knibbel, knabbel, knuisje”. Waar 
ken jij die 
titel van? Hoe gaat het verder? Als je met een groepje werkt, 
praat 
hier even over. 
2. Zet de muziek op, je hoort meteen deze toverspreuk 
gezongen door 
de heks. Na de toverspreuk (00:08), zet je de CD op pauze. 
Klinkt de toverspreuk zoals je verwacht had? Neen? 
De heks zingt in een andere taal. In welke taal? 
G. Engels . H. Frans I. Duits 
(Schrijf de passende letter in je werkschrift.) 

3. Luister nu verder en volg de aanwijzingen. Een tweede 
keer zal je 
nog beter kunnen volgen. 
• 00:10 Hans en Grietje horen de stem, maar ze denken dat 
het de 
wind is die aan het huisje knabbelt, ze lachen erom. 
• 00:55 “Hohoi” hoor je Hans en Grietje zingen, ze zijn blij en 
zingen 
hoe lekker die koeken wel zijn. Misschien woont hier wel 
een suiker-bakker. 
• 01:48 Plots klinkt de heks opnieuw, de instrumenten 

 Lesgang. 

 

Opera in de basisschool ? Ja, het 

kan ! 
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veranderen 
ineens. 
• 01:57 Hans en Grietje denken nog steeds dat het de 
wind is. Je 
hoort hoe ze lachen: ha, ha, ha. 
• 02:30 Maar de heks lacht het laatst en neemt Hans met 
een touw 
gevangen. ‘Laat me los’, roept Hans. 
• 02:38 De heks is blij dat de kinderen haar komen 
bezoeken. 
Hoe klinkt die heks? 
E. Ze klinkt lief F. Ze klinkt boos G. Ze klinkt vals 
(Schrijf de passende letter in je werkschrift.) 

Heeft ze een geschikte stem voor een heks? 
Waarom wel, waarom niet? Schrijf je antwoord in je 
werkschrift. 
4. Dit is een stukje uit een opera. Net zoals de zangers 
kan jij ook je 
stem op allerlei manieren gebruiken. Je kan met je stem 
niet alleen 
hoog en laag, stil of luid zingen. Je kan ook met het 
gebruik van je 
stem bepaalde gevoelens weergeven. Wat hoort het best 
samen? 
Kies uit het rijtje. 
a. Boos – b. Blij – c. Lief – d. Bang – e. Vals – f. Griezelig 
1. Geniepig praten 2. Zachtjes praten 3. Lachen 4. 
Stotteren 5. Roepen 6. Rare klanken maken 
5. Lees beurtelings de onderstaande zinnetjes op de 
verschillende manieren. Dan eens boos, dan eens lief, dan 
eens griezelig… 
Welke manier van lezen past uiteindelijk het best bij elk 
zinnetje? 
G. Heks: Knibbel, knabbel, knuisje. 
H. Grietje: Het is de wind, dat hemelse kind. 
I. Hans: Hohoi, lekkere koeken. 
J. Hans: Laat me los! 
K. Heks: Ik hou veel van kinderen. 
6. Klaar? Laat je meester of juf even je werkschrift zien. 

Knibbel, knabbel, Fiche leerling  
 
 
“Uit Klara4Kids” 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  

Laat het lied enkele keren beluisteren. 

 

Nog wat achtergrondinfo. 

 

De sprookjesopera van Engelbert Humperdinck: 

Knibbel, knabbel, knuisje. 

 

Op enig moment besloot Arnold Dorsey in Engeland 

dat die naam hem niet zou helpen bij het opbouwen 

van een zangcarriere. Om onbekende redenen koos 

hij de naam van een Duitse compinist en zo werd hij 

Engelbert Humperdinck. De erven van de echte 

Humperdinck hebben nog getracht die keuze tegen 

te houden maar dat blijkt niet gelukt te zijn. Gevolg 

is wel dat veel mensen de naam kennen. De Engelse 

zanger verkocht zo'n 150 miljoen platen. 

De échte, de componist Humperdinck (1854 - 1921) 

was ook nog dirigent en gaf veel les in zijn leven. Hij 

werkte een tijd samen met Richard Wagner en 

doceerde aan conservatoria in veel grote Duitse 

steden. Hij componeerde rond de 170 werken voor 

orkest, koorwerken, wat kamermuziek en een aantal 

opera's. De sprookjesopera 'Hänsel und Gretel' is zijn 

beroemdste en meest uitgevoerde werk. Het werd na 

de première in 1893 in Weimar een groot succes in 

de hele wereld, wat Humperdinck ook financieel 

onafhankelijk maakte. De première, op 23 december 

1893, stond onder leiding van de componist Richard 

Strauss, niet de eerste de beste.  

 

Het is echt opera, deze voorstelling die op een 

aardige manier aanleunt tegen toneel en musical. De 

vormgeving is prachtig, met de Ikea-achtige 

kinderkamer waar Hans en Grietje hun eigen verhaal 

lezen, het bijna echt eetbare huis van de 

Knusperhexe en het bos waarin de bomen op 

raadselachtige wijze van plaats veranderen. De 

vertaling, die bij dit overbekende verhaal niet zo heel 

erg nodig is, was een beetje mal. Hans zingt volgens 

de boventitels 'mijn moeder is depri' en Grietje zegt 

dat ze zingt 'zoals Beyoncé'. Maar verder is het erg 

leuk gedaan, decor en licht zijn mooi en het tempo 

zit er goed in. De muziek, hier en daar gebaseerd op 

volksmuziek, is niet zo gek makkelijk, een soort 

Wagner-light. Hoewel ik niet goed weet of het voor 
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jonge kinderen aantrekkelijk is om naar een opera te 

gaan, is de drempel laag gelegd, zonder concessies 

aan kwaliteit en artistiek gehalte. 

 

 
 

 
 

Van het schitterende youtubefilmpje ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fz-zQBvTbiU 

 

Hänsel und Gretel - Brüderchen, komm tanz mit mir 
(Gruberova) 



Hieronder vind je het aftelrijmpje. Ik heb de hele tekst weergegeven zoals in het 

origineel. Kies uit wat het beste past voor je klas. 

Slaag je er eveneens in om het dansje uit te voeren ? 

Het beschouwen van het lied ( bekijken ) is zeker een must, een meerwaarde, 

muzische vorming is het linken van diverse deeldomeinen aan elkaar via een 

gemeenschappelijke ingang ! 
 

 

 

 
 
 
 


