DATUM
DAG: MA DI WO DO VR
_______________________________________________

VOOR DE GROEPSLEIDING
Ik kom uit Oostenrijk en ik spreek een beetje Nederlands. Ik
wil jullie vragen met de kinderen in een halve kring op de
grond te gaan zitten.

ANJA STEINER (1981)
MET HAAR TROMPET

‘Ik mix graag grapjes en toneel met
mijn muziek. Een bij, een bloem,
mooie bergen en de ultieme toeter!’
MIJN INSTEEK

Met humor maak ik klassieke muziek toegankelijk voor
de kinderen.
Ik neem de kinderen mee op een muzikale reis door de
Oosterijkse bergen van mijn eigen jeugd.
WAT IK DOE

Mijn instrument voorstellen door een zoemende bij.
Verschillende liedjes en wat dansen.
SLEUTELWOORDEN BEZOEK

Bij, bloem, grappig, sjaal, zwaar, hoed, ongeregeld,
zingen, dansen.
SLEUTELWOORDEN INSTRUMENT

Zilver, drie ventielen, mondstuk, blazen door strakke
lippen, beker.

De trompet is een blaasinstrument

Vervolgactiviteiten
Deze voorstelling biedt aanknopingspunten voor allerlei vervolgactiviteiten. Hieronder
vindt u een aantal suggesties. Veel plezier!

Praatactiviteit: landschappen
omschrijven

Anja komt uit Oostenrijk, waar heel veel grote
bergen zijn. Hebben wij hier in Nederland ook
bergen?
Wat hebben wij wel hier?
Bijvoorbeeld:
• weilanden
• duinen
• rivieren
• snelwegen
Wie is weleens in een ander land geweest? Hoe zag
het er daar uit?

Doeactiviteit: zoemen, slissen,
spinnen

Anja heeft met haar mond een bij nagedaan. Weten
jullie hoe ze dat deed? Doe maar mee: bzzzzzzzzzz.
Maar we kunnen nog meer dieren nadoen met onze
mond! Wie weet hoe een slang klinkt?
Sjssjsssjsssssssss.
En hoe doet een poes, als ze lekker warm bij je op
schoot ligt?
Prrrrrrrrrprrrrrrrrprrrrrrrrr.
Een hond, paard, schaap etc.

Doeactiviteit: in de maat lopen

Met Anja hebben jullie in de maat van de muziek
gelopen. Dat gaan we nog eens doen!
¾ Zet een muziekstuk met een duidelijke
‘beat’ op [bijvoorbeeld track 8 van de
MEMO-cd].
¾ Begin ‘marcheren’ op de plaats [nog niet
lopen] om te oefenen. Als dat goed gaat
kunnen de kinderen in tweetallen achter
elkaar aan lopen.

Hebt u zelf vervolgactiviteiten gemaakt naar aanleiding van mijn voorstelling?
Ik hoor het graag! U kunt me bereiken via e-mail: anjasteiner@hotmail.com

MEMORABELEMOMENTEN.NL

Vervolgactiviteiten Anja Steiner

