DOEKOFFER OVER BLAASINSTRUMENTEN
VOOR 6 à 8 JARIGEN

Een doekoffer over blaasinstrumenten vol leuke educatieve tools om kinderen van 6 à 8 jaar
kennis te laten maken met de wondere wereld van fanfares en harmonies en ze meteen zin
te doen krijgen in het bespelen van een blaasinstrument.
VLAMO en ImpressantPlus sloegen de handen in elkaar voor de ontwikkeling van deze
doekoffer die kan gebruikt worden in de lagere scholen, de muziekacademies en de HaFaBraverenigingen.
Een groot speldoek illustreert het verhaal over 'De Hinkende Harmonie' dat het begin vormt
van een groot harmonieavontuur.

ALLES KORT OP EEN RIJTJE







Een doekoffer over blaasinstrumenten voor 6 à 8 jarigen
Te gebruiken in HaFaBra-verenigingen, lagere scholen en het DKO
Een kant-en-klaar lespakket gedurende één lesuur
Geen voorkennis vereist
Alle nodige materiaal aanwezig in de doekoffer
De doekoffer kan gratis ontleend worden (mits betaling waarborg)

Speldoek

INHOUD
Aan de hand van het verhaal en de materialen in de doekoffer ontdekken de kinderen van 6
à 8 jaar een rijke instrumentenfamilie: de blaasinstrumenten.
Trompet, saxofoon, klarinet, tuba, piccolo en trombone; ze hebben elk hun speeltechniek,
klankkleur en klinken geweldig in groep.

De kinderen zullen zelf harmonieorkest spelen in de klas. Want het gaat er vooral om dat
kinderen merken dat het erg leuk is een instrument te bespelen, maar nog zoveel leuker om
met andere mensen (jong en oud) in een harmonieorkest of fanfare te spelen.

Het spel duurt één lesuur en er zit een handleiding bij voor leerkrachten/begeleiders waarin
het spel stap voor stap wordt uitgelegd en waarbij de nodige achtergrondinformatie wordt
gegeven.

Handleiding

De volgende stappen worden doorlopen:


Geef de introductie ‘Blaas maar raak’.



Lees het verhaal ‘De Hinkende Harmonie’ voor. Hou het grote doek bij de hand, op het einde
van het verhaal heb je het nodig.



Overloop instrument per instrument. Voor elk instrument is er:

een instrumentpaneeltje dat op het grote doek wordt gelegd,

6 instrumentenpaneeltjes







uitleg over het instrument,
een kort doe-idee dat verband houdt met het instrument,
een klankfragment op de cd ‘De Zes Blazers’,
een imitatiemoment.

Speel harmonie met jullie vereniging/klas. Daarvoor staat een muziekstuk op de cd ‘De Zes
Blazers’.

CD De zes blazers

Als extraatje bevat de koffer ook een DVD met professionele opnames van een uniek concert
door de Muziekkapel van de Luchtmacht en presentatie door Jelle Cleymans. Tijdens de
voorstelling maakte Jelle een reis rond de wereld en leerde de aanwezige kinderen
spelenderwijs kennismaken met verschillende instrumenten en muziek. Een kans om een
professioneel harmonieorkest aan het werk te zien en horen!

DVD Concert Jelle Cleymans

PRAKTISCH
De doekoffer ‘Van Toeten noch Blazen’ kan ontleend worden bij de provinciale trefpunten van
VLAMO. Het ontlenen van de doekoffer is gratis, maar er wordt wel een waarborg gevraagd
van € 150 (op voorhand te storten of cash te betalen bij ontlening).

CONTACTINFORMATIE VLAMO vzw
Charles de Kerchovelaan 17 | 9000 Gent
T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E secretariaat@vlamo.be
Meer info over de doekoffer bij Elke Vermeire
T 09 265 80 12 | E elke@vlamo.be
PROVINCIALE TREFPUNTEN
Trefpunt provincie Antwerpen

Trefpunt provincie Limburg

Boerenkrijglaan 61 | 2260 Westerlo

Grote Baan 106/0.2 | 3530 Houthalen

Trefpuntmedewerker: Ilse Horemans

Trefpuntmedewerker: Monique Reuvers

T & F 014 54 55 90 | E antwerpen@vlamo.be

T 011 60 68 84 | F 011 60 68 85 |
E limburg@vlamo.be

Trefpunt provincie Oost-Vlaanderen

Trefpunt provincie Vlaams-Brabant

Charles de Kerchovelaan 17 | 9000 Gent

Leuvensesteenweg 283 | 3370 Boutersem

Trefpuntmedewerker: Joachim
Vandendriessche

Trefpuntmedewerker: Suzy Tailleur

T 09 265 80 08 | F 09 265 80 09 |
E oost.vlaanderen@vlamo.be
Trefpunt provincie West-Vlaanderen
Conservatoriumplein 1 | 8500 Kortrijk
Trefpuntmedewerker: Isabelle Vermeersch
T 056 32 49 92 | F 056 52 08 18 |
E west.vlaanderen@vlamo.be

T & F 016 26 18 28 |
E vlaams.brabant@vlamo.be

HOE ONTLENEN?
De doekoffer ‘Van Toeten noch Blazen’ kan ontleend worden bij de provinciale trefpunten van
VLAMO. Het ontlenen van de doekoffer is gratis, maar er wordt wel een waarborg gevraagd
van € 150 (op voorhand te storten of cash te betalen bij ontlening).
Reservatie
De doekoffer dient gereserveerd te worden. Dit kan minimum 10 dagen en maximum 6
maanden vooraf. De aanvragen worden chronologisch op datum verwerkt (e-maildatum,
telefonische datum, postdatum). De reservering is pas in orde na bevestiging.
De doekoffer wordt afgehaald op het provinciale trefpunt op de afgesproken dag en uur.
De ontleentermijn bedraagt 10 kalenderdagen en moet na afloop van de ontleentermijn
terug gebracht worden daar waar de doekoffer werd opgehaald. Bij beschadiging of verlies
van de doekoffer moet de ontlener de schade vergoeden. Het bedrag van de
schadevergoeding wordt door Vlamo bepaald. Bij laattijdige inlevering zal een deel van de
waarborg ingehouden worden.
Verlenging
Verlenging is één maal mogelijk, vóór het verstrijken van de inleveringstermijn en mits de
doekoffer niet door een andere persoon/vereniging gereserveerd werd.

