
Europa Ⓒ www.musicoach.nl 

 

Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Onthoud zoveel mogelijk van de tekst. 
2. Welke Europese plaatsen komen voorbij in de film?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef uitleg vooraf: Je ziet hoe de verdeling van Europa in landen is geweest tussen plm 1400 en 2000. 
Linksboven in de hoek zie de jaartallen voorbij schieten. 
1. Bedenk van te voren welk land je in de gaten gaat houden. 
2. Vertel iets over dat land in het jaar 1900. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bespreek de vormblokjes: Oranje: Voor-, tussen- en naspel; Groen: refrein; Blauw: Couplet.  

Kern 2 
Doel: Lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Laat de kinderen eerst kijken naar de 4 vlaggen links. Weten ze al bij welke landen die horen? 
Laat dan de speler horen: Klopt het ritme bij dat land? (Je hoort land 1 t/m 4 achter elkaar en dat 4x) 
Klik op ‘Check’ en kijk wat de uitkomst moest zijn. 

Groep: 7/8 
Thema: Europa, hymnes 
Inhoud: Een lied gebaseerd op de compositie van Charpentier, bekend 
van Songfestival-intro, ritmes lezen en spelen, kennismaken met enkele 
hymnes en instrumenten.
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Laat de speler nog eens horen: De kinderen zeggen de namen en klappen daarbij het ritme van elk land. 
Tel zelf 1 2 3 4: De kinderen klappen nu de ritmes van elk land, 4x achter elkaar.   
Verdeel je klas in 4 groepen: elke groep krijgt een land. 
De Ketting: Groep 1 klapt hun land en meteen erachteraan land 2, 3 en 4. Herhaal meteen de hele reeks. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en speel nog eens de reeks.  

Kern 3 
Doel: Lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze: 

Zie kern 2. Maar nu zijn er 2 ritmes met een zg. opmaat: De 1e lettergreep van Italië en Andorra vallen 
voor de 1e tel. Besteed daar alleen aandacht aan als het telkens fout blijft gaan bij het klappen en spelen. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met traditionele muziek uit een paar Europese landen. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Uitleg: Kijk eerst naar de 4 plaatjes: Bij welk zouden die kunnen horen?  
Je hoort dadelijk een stukje muziek: Bij welk land zou dat kunnen horen? Schrijf de juiste letter (A, B, 
C of D) achter nummer 1.  
Zet de spelers achter elkaar aan: De kinderen maken hun keuzes. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat evt. de spelers nog eens horen.  
Muziek 1: Typische Beierse muziek: Blazers en accordeon 
Muziek 2: Typische Parijse musette-muziek: Accordeon, bas en drum. 
Muziek 3: Typische Schotse muziek: Doedelzak (pipes) en slagtrom. 
Muziek 4: Typische Spaanse muziek: Gitaar (Flamenco) 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met instrumenten uit het symfonie-orkest; kennismaken met ‘bekend klassiek’: Een 
deel uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven: Alle mensen worden broeders. Vaak gebruikt als 
muziek voor Europese eenwording.  
Werkwijze:  

Voor deze kern heb je het werkblad nodig: Zie onderaan deze handleiding. 
Leg uit: Lees eerst even de namen van de instrumenten op je werkblad. Dadelijk zie een zg Flash mob 
waarin een orkest een bekend muziekstuk van Beethoven speelt. Telkens komt er een nummer in beeld: 
Schrijf dat nummer snel achter de juiste naam op je werkblad. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Bespreek eventueel nog de instrumenten kort. 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met instrumenten uit Europa 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de nummers 1 t/m 5 op. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen schrijven de juiste letter achter nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar?  Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Bespreek eventueel nog de instrumenten kort. 
Nyckleharpa: Een Scandinavisch instrument wat lijkt op een viool-met-knopjes. De verschillende tonen 
maak je door de toetsen in te drukken. Er zijn ook meer snaren dan bij een viool. 
Tinwhistle: Een Iers blaas-instrument dat erg lijkt op een blokfluit, maar dan van metaal gemaakt. 
Cembalom: Een Balkan-instrument: Het lijkt een beetje op een liggende, open piano zonder klavier: je 
slaat op de snaren met 2 metalen lepels. Vooral veel gebruikt in zigeunermuziek. 
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Mandoline: Wordt vooral verbonden met de Italiaanse volksmuziek, maar is later veel gebruikt voor 
klassieke muziek. Het lijkt een beetje op een gitaar, maar heeft 4 x 2 snaren die je met een plectrum 
speelt. 
Bagpipe ofwel Doedelzak: Dit is een Schots exemplaar, maar varianten worden ook gebruikt in Ierland, 
Nederland, België, Frankrijk, Spanje enz.. Bij deze doedelzak zijn er 3 pijpen die de hele tijd vaste 
tonen spelen en met de 4e pijp kun je verschillende tonen maken, zoals bij een blokfluit. Met het 5e, 
kleine pijpje, blaas je telkens de zak voor met lucht. Met de elleboog pers je lucht door de pijpen. 

Kern 7 
Doel: Kennismaken met enkele hymnes (Nationale Volksliederen) 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de nummers 1 t/m 5 op. 
Je bespreekt eerst even de vlaggen: Bij welke landen horen die? (Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Zweden en België.) Tip: Ze moeten proberen de taal te verstaan waarin gezongen wordt. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen schrijven de juiste letter achter nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers. 
Klaar?  Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel nog spelers horen. 

Kern 8 
Doel: Ritmes spelen op instrumenten. (Eerst kern 2 en 3 doen!)  
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De 4 landen uit het bovenste blok worden gespeeld.  
Laat speler 2 horen: De 4 landen uit het onderste blok worden gespeeld. 
Verdeel je klas in 8 groepen: Elke groep krijgt een eigen land/kleur/instrument. 
Tel  1 2 3 4 af: De kinderen van groep 1 t/m 4 spelen eerst het bovenste blok. 
Idem met het 2e blok. 
Nu samen.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1: Tijdens het tussenspel en het slot spelen de kinderen de ritmes uit kern 8. Let op de 
vertraging bij het slot. 
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De kinderen van Europa
die zingen dit allemaal 

in hun eigen taal
De kinderen van Europa
die zingen internationaal

Als we samen in ieders eigen land
gaan vragen: gebruik toch je verstand

Aan alle grote leiders vragen we:
Nu schud die and’re hand

De kinderen van Europa
die zingen dit allemaal 

in hun eigen taal
De kinderen van Europa

zingen internationaal 

Hoorn Contrabas
Dirigent Fagot
Cello Dwarsfluit
Trombone Pauken
Trompet Viool
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