Workshop
Muziek
BoekStartdag ∙ 19 juni 2021
Bibliotheek Utrecht

door muziekdocent Muziek Op Schoot
Doelgroep: 0 - 2 jaar
Deelnemers per workshop: 15 kinderen en
15 ouders
Duur: 20 - 25 minuten
Contactpersoon
Carolien Bokdam
c.bokdam@bibliotheekutrecht.nl
Opzet
Bibi van den Dijck en Carolien Bokdam

Baby’s kunnen met dit boekje op onderzoek gaan. Het boekje heeft een sublieme
vormgeving en subtiele kleuren en je kunt er van alles mee doen. Bewegen,
schuiven en draaien bijvoorbeeld. Leuk voor de kleintjes als jij het voor ze doet,
maar als ze net wat groter zijn kunnen ze het ook zelf. Ook heel geschikt voor
interactie met broertjes, zusjes en opa’s en oma’s. Kortom, een boekje dat
uitnodigt om mee te spelen!
De muziekdocent leest samen met de kinderen en ouders het boekje. Elke
pagina is een muzikale belevenis. Met aandacht voor de illustraties. Dankzij de
thematische liedjes en muziekinstrumenten komt het boekje tot leven. De ouders
en kinderen worden meegenomen in een wereld van klank, muziek en zang.

Doel
Ouders ervaren hoe ze samen met hun kind een boek op muzikale wijze kunnen lezen.
Setting
•	De ruimte is ingericht met schapenvachtjes en/of kussens waar de kinderen op kunnen
zitten/liggen.
• Voor elk kind/ouder ligt het babyboekje ‘Kiekeboe zon’ klaar.
• Start en eindig de workshop met het geluid van een Koshi Chimes gong*.
Welkom
3 minuten gastvrouw van de bibliotheek
• heet iedereen welkom.
• vertel dat dit de 1e landelijke BoekStartdag is en laat BoekStartkoffertje zien.
• benoem dat het abonnement voor kinderen tot 18 jaar gratis is.
• verwijs naar de BoekStart app.
• laat kort de 5 genomineerde BoekStartboeken van 2020 zien.
• heet de muziekdocent welkom.
Workshop
20 - 25 minuten Samen het boekje lezen
• Lees het boek voor: steeds staat 1 bladzijde centraal en bij elke bladzijde gebeurt iets.
•	Tijdens de activiteit houden kind en ouder het boek vast en trekt en draait het kind
samen met de ouder aan de flapjes.
• Zing bij de overgang naar de volgende pagina steeds: Draai de bladzijde maar om
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Pagina 1
Kiekeboe zon
Zing of zeg het liedje Zonnetje, een kinderliedje over de zon.
uit: Mizzemos kinderliedjes. Met tekst en muziek van Maaike van der Haar
https://www.youtube.com/watch?v=aqPGmCqJmIM
of Spotify: Mizzemos kinderliedjes - nummer Zonnetje, zonnetje, zonnetje
‘Zonnetje, zonnetje, zonnetje, schijn maar in mijn gezicht
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, zo heerlijk warm en licht.
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, boven in de lucht
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, zo fijn dat ik ervan zucht.
Haaaaa
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, schijn maar in mijn gezicht
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, zo heerlijk warm en licht.
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, boven in de lucht
Zonnetje, zonnetje, zonnetje, zo fijn dat ik ervan zucht.
Haaaaaaa’.
• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 2 en 3
Kiekeboe visjes en Kiekeboe zon
https://www.youtube.com/watch?v=cCH0ETercxs of Spotify
Pagina 2
Nodig - visjes van vilt en voile doekjes
Zing het versje/liedje ‘Visje, visje in het water’
‘Visje, visje in het water
Visje, visje in de kom
Visje, visje kan niet praten
Visje, visje draai je om’
Tijdens het zingen bewegen de kinderen/ouders het visje en verstoppen het vilten visje onder voile
doekje.
Pagina 3
Nodig - set houten stokjes per kind/ouder
Zeg: ‘De zon is weg, het is gaan regenen’ en deel de houten stokjes uit.
De kinderen/ouders maken regengeluiden met behulp van de houten stokjes.
Varieer het geluid van de regen: zachtjes, harder, heel hard etc.
En dan: daar is de zon weer en zing een aantal regels van het liedje
‘Zonnetje, zonnetje, zonnetje’
• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om
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Pagina 4 en 5
Kiekeboe ijsje en Kiekeboe Tom
Nodig - 3 voile doekjes per kind
Zing het Kiekeboe liedje: https://www.youtube.com/watch?v=TeOSfTrRWZs
‘Doe je ogen dicht,
doekje voor je gezicht,
nog een doekje erbij ; weg ben jij.
Kiekeboe.’
Ouders en kinderen spelen samen het kiekeboe spelletje met het voile doekje.
• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 6 en 7
Kiekeboe bootje en kiekeboe krab
Pagina 6: Kiekeboe bootje
Nodig - Groot blauw doek van aantal meters
		 - Gekopieerd bootje op een stokje voor elk kind
Zing het liedje Berend Botje https://www.youtube.com/watch?v=sM2SczKH34s
‘Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom
		
Eén twee drie vier vijf zes zeven
Waar is Berend Botje gebleven

Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika
Amerika, Amerika
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa
Amerika, Amerika
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa.’

Tijdens het zingen van het lied bewegen de kinderen en de ouders een groot blauw doek (water)
heen en weer - dit genereert geluid. De kinderen houden een bootje op een stokje vast. Boots het
geluid van water na op een blaasinstrument, xylofoon of zoek watergeluiden op Spotify.
Pagina 7: Kiekeboe Krab
Nodig - castagnetten
Kriebelspelletje: de ouders doen alsof hun vingers de poten van de krab zijn en laten hun vingers
lopen over de armen van hun kind.
Docent bootst ondertussen het geluid van de krab na (geluid van tik tik) met het geluid van de
castagnetten.
Krabben lopen zijwaarts en dus mag iedereen even staan. De docent maakt geluid met de
castagnetten en iedereen doet een paar stappen opzij. Net als een krab.
• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om
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Pagina 8 en 9
Kiekeboe meeuw en kiekeboe
Nodig - vogelfluitje of vogelgeluid van Spotify
Pagina 8: Kiekeboe Meeuw
Terwijl de ouders hun kind hoog boven zich optillen en doen alsof hun kind vliegt, laat je
verschillende vogelgeluiden horen.
Pagina 9: Kiekeboe
Nodig - 3 voile doekjes per kind
Zing het Kiekeboe liedje: https://www.youtube.com/watch?v=TeOSfTrRWZs
‘Doe je ogen dicht,
doekje voor je gezicht,
nog een doekje erbij ; weg ben jij.
Kiekeboe.’
Terwijl de docent het Kiekeboeliedje zingt spelen de ouders het Kiekeboespelletje met hun kind
en het voile doekje.
• Zing bij de overgang naar de laatste pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 10
Achterkant
Boekje is uit.
Zing/zeg: Doe het boekje nu maar dicht
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Materialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 exemplaren boekje Kiekeboe
15 schapenvachtjes - kussens - boxkleden of stoelen naar keuze
vogelfluitje
castagnetten voor docent
16 sets claves ritme-stokjes
48 voile doekjes in verschillende kleuren
16 visjes van vilt zelf maken
16 gekopieerde bootjes op een stokje zelf maken
groot blauw doek
het geluid van water op een blaasinstrument, xylofoon of zoek watergeluiden op Spotify

• Koshi Chimes gong : Per stuk € 42,Keuze uit vuur, water, aarde of lucht
	
Website: https://www.thomann.de/nl/koshi_chimes_set_
of_4.htm?glp=1&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dyZ_
v5rssedOMQGSgAVvLvO9uixVrSHFzx-7PgStSZuZY1a6J_
V04ho

• Twitterbamboe: vogelgeluid aan een touwtje klein €8,00 	Website : https://www.stiggelbout.nl/
twitterbamboe-vogelgeluid-aan-een-touwtje-klein.
html?source=googlebase&dfw_tracker=1087368614151&gclid=CjwKCAiAzN

•	Of kokmeeuw vogelfluitje € 19,90 Stiggelbout of
vogelgeluiden van Spotify

•	Claves (ritmestokjes) voor jonge kinderen €3,35 per set
	https://www.kindermuziekwinkel.com/Claves-voor-jongekinderen/
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