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HANDLEIDING LEERKRACHT

VOORSTELLING UITVINDERS
Wat leuk dat jullie binnenkort de voorstelling Uitvinders van Holland Opera bezoeken!

Om jullie leerlingen goed voor te bereiden op het voorstellingsbezoek heeft Holland 
Opera een introductieles en een verwerkingsles ontwikkeld. Ze staan omschreven in deze 
handleiding.

Het digitale lesmateriaal vind je op onze website via:
www.hollandopera.nl/educatie/intercity

Holland Opera wenst jullie heel veel plezier met de voorbereiding 
en heet jullie van harte welkom in theater de Veerensmederij!
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Benodigdheden: 
PowerPointPresentatie Uitvinders via www.hollandopera.nl/educatie/intercity

Introductie
Wat leuk dat jullie binnenkort de voorstelling Uitvinders van Holland Opera bezoeken!
Deze introductieles duurt circa 1 uur en bereidt de leerlingen voor op hun voorstellingsbezoek.

Kern 
Open de PowerPointPresentatie en start met onderdeel A: Film

A. De film (kijkopdracht)
 Bekijk deel 1 van de educatiefilm en beantwoord gezamenlijk de vragen.
 Vragen en antwoorden tijdens de film (om mee te lezen):

 VRAAG: Waarom denken jullie dat de uitvinders ruzie krijgen?
 ANTWOORD: De uitvinders hebben alle drie een eigen karakter en verschillende idealen. 

Dit gaat botsen wanneer het leger interesse heeft om de uitvinding te kopen. 

 VRAAG: Weten jullie hoe het heet als je meerdere rollen speelt in dezelfde voorstelling?
 ANTWOORD: Als je meerdere rollen speelt in dezelfde voorstelling, 
 dan heet dat een dubbelrol.

 VRAAG: Weten jullie nog door wie de muziek ooit gecomponeerd is?
 ANTWOORD: Sergei Prokofiev 

 VRAAG: Weten jullie welke instrumenten dit zijn?
 ANTWOORD: Je ziet o.a. een marimba, vibrafoon en een klokkenspel.

 VRAAG: Weten jullie nog wie wat gemaakt heeft?
 A: Kostuums 
 B: Decor
 C: Elektronische muziek

 VRAAG: Hebben jullie weleens ruzie met een vriend? Waarom dan? En hoe los jij dat op?
 Open vraag.

INTRODUCTIELES UITVINDERS

DOOR: LEERKRACHT
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B. De muziek (luisteropdracht)
 In de voorstelling hoor je veel muziek van de Russische componist Sergei Prokofiev. Hij 

heeft de muziek gecomponeerd van bijvoorbeeld Romeo & Juliet en Peter & de Wolf. 
Kennen jullie die?

 De muziek van Prokofiev is aangepast voor de voorstelling Uitvinders, dat heet 
arrangeren. Luister naar de volgende muziekfragmenten. Het eerste fragment is 
oorspronkelijk van Prokofiev en het tweede fragment is gearrangeerd voor Uitvinders. 

 Fragment 1: Dreams, Opus 6. (Prokofiev) 
 Fragment 2: De Droom (uit Uitvinders)

 Vraag 1. Welke verschillen hoor je?
 Denk bijvoorbeeld aan het verschil in instrumenten, verschil in parameters 
 (harder/zachter, sneller/langzamer) en verschil in beleving.
 
 Vraag 2. Luister nog eens naar fragment 1. 
 Wat voor emoties kun je horen? Waar hoor je dat aan?
 De muziek – en dan vooral de melodie – klinkt mysterieus en ook hoopvol. 
 Soms is de muziek langzamer en klinkt dan treuriger. 

 Fragment 3: Dance of the Knights (Prokofiev) uit Romeo & Julia
 Fragment 4: Soldatenlied uit Uitvinders 

 Vraag 3. Welke verschillen hoor je?
 Denk bijvoorbeeld aan het verschil in instrumenten, verschil in parameters (harder/

zachter, sneller/langzamer) en verschil in beleving.

 Vraag 4. Luister nog eens naar fragment 3. Waar denk je aan als je deze muziek hoort? 
Waar hoor je dat aan?

 De muziek klinkt heel groots en sterk, dat komt vooral door het stevige basisritme dat 
door krachtige koperinstrumenten wordt gespeeld. 

 Het muziekfragment komt uit de balletvoorstelling Romeo & Juliet (Shakespeare), 
gecomponeerd door Sergei Prokofiev. De muziek kondigt groot onheil aan tussen de 
twee families (Montagues en Capulets) die op gespannen voet staan met elkaar.

 In fragment 5 hoor je een meezingversie van het lied ‘Soldaten’, luister maar een keer.
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C. Doe-opdracht
 Fragment 5: Soldaten (educatieversie met zang)
 
 Vraag: Waar gaat het lied over?
 Zing mee met de educatieversie van het lied ‘Soldaten’. 

 Wij zijn de soldaten
 En we komen effe kijken
 Wij zijn de soldaten 
 En we komen effe kijken
 Lekker effe kijken, 
 Kijken naar dat ding daar
 Kijken naar de uit-vin-ding!

 Wij zijn de soldaten
 En we willen die machien
 Wij zijn de soldaten
 En we pikken geen misschien
 Wij willen het hebben
 Hebben hebben hebben
 Handig om te hebben!

D. Afsluiting
 Zorg ervoor dat de leerlingen voorbereid zijn voor een bezoek aan het theater. Bespreek 

praktische zaken zoals: Wanneer gaan jullie, hoe laat, hoe gaan jullie naar het theater 
toe? Ook belangrijk zijn zaken als: Hoe gedraag je je in het theater? Bekijk het filmpje en 
bespreek het bezoeken van een theater met de leerlingen. 

 Holland Opera wenst jullie een fijne voorstelling toe!
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Benodigdheden: 
PowerPointPresentatie Uitvinders via www.hollandopera.nl/educatie/intercity

Introductie
Jullie zijn naar de voorstelling Uitvinders geweest. Wat vonden jullie ervan?
Eens kijken wat jullie nog weten van de voorstelling! 

A. Kijkopdracht. 
 Open de PowerPointPresentatie, bekijk deel 2 van de educatiefilm en beantwoord met 

elkaar de volgende vragen.

1. Wat maakte deze voorstelling nou een opera?
 Het was een toneelstuk waarbij alle teksten gezongen werden.
2. Je hoorde veel elektronische muziek in de voorstelling. Waarom is dat gedaan 

denken jullie?
 Het is hierdoor heel modern geworden en industrieel; het mechanische van de 

uitvinding klinkt erin door.
3. Wat zagen jullie allemaal in het decor?
 Diverse antwoorden mogelijk bijvoorbeeld:
 Groot object in de vorm van een ei/iglo met verschillende vensters en draden die je 

erin kon pluggen. Doet denken aan een hersenpan of een science-fiction uitvinding.
4. Wat vond jij het meest bijzonder aan de voorstelling?
 Open vraag.
5. De uitvinders kregen ruzie met elkaar. Weet jij nog waarom?
 Eén van de uitvinders wilde de uitvinding niet aan het leger verkopen omdat hij een 

ander ‘ideaal’ nastreefde, namelijk die van een betere wereld dankzij deze machine. 
De andere uitvinder wou het juist wel verkopen om er rijk mee te worden. Het maakte 
hem niets uit dat de uitvinding dan misschien gebruikt zou worden om oorlog mee te 
voeren.

6. Hoe hebben de uitvinders hun ruzie opgelost? Had jij dat ook zo gedaan?
 De uitvinders hebben hun conflict ‘uitgepraat’. 
7. Wat vond je van het einde van de voorstelling?
 Open vraag.

VERWERKINGSLES UITVINDERS

DOOR: LEERKRACHT
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B. Kern: Zelf een uitvinding doen!
 Kijk naar het filmpje Keepvogel en leg vervolgens de volgende vragen 
 voor aan de leerlingen:
1. Waarom worden er uitvindingen gedaan? Voor een betere of mooiere wereld, rijkdom of 

beroemd willen worden? 
2. Wanneer ben je een echte uitvinder? 

 Bekijk enkele voorbeelden van bijzondere uitvindingen:
• Colin Furze;
• Theo Jansen’s strandbeest;
• Winnaar Beste idee van NL 2011;
• Wintergatan’s nieuwste muziekinstrument.

 En wist je dat uitvindingen zoals ‘waterijs’ en de ‘trampoline’ 
 zijn uitgevonden door kinderen?

 Leerlingen bedenken nu zelf een uitvinding! 
 Gebruik hiervoor het werkblad ‘Opmerkelijke uitvinding’.
 De volgende vraag staat hierbij centraal:
 Wat zou mijn leven leuker en/of makkelijker maken?

C. Afsluiting
 Welke uitvindingen hebben de leerlingen bedacht? Vonden ze het moeilijk om iets te 

bedenken of hadden ze gelijk een idee? Maak eventueel een slinger van alle bedachte 
uitvindingen en hang deze op in het klaslokaal!

 Sluit de les af.


