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OVER JEUGD EN MUZIEK

VISIE JEUGD EN MUZIEK
Muziek is overal om ons heen aanwezig. Van de metro tot het jeugdhuis, van de in-ear tot het 
megafestival. Hoe vinden kinderen en jongeren hun weg nog in die lawine van geluid? Een deskundige 
omkadering maakt wel degelijk het verschil. Dat verschil merkt u wanneer een productie van Jeugd en 
Muziek bij u op school neerstrijkt.
Via onze projecten maken we kinderen en jongeren binnen de wondere wereld van muziek. We porren, 
we prikkelen en we dagen hen uit. We ontwikkelen vernieuwende concepten en projecten, telkens op 
hun maat gesneden. Een productie van Jeugd en Muziek betekent voor de leerlingen zowel actief als 
receptief bezig zijn met muziek.  We stellen alles in het werk om onze muzikanten met open oren te 
laten ontvangen. 
Daarvoor rekenen we ook op u als leerkracht. U bent namelijk het eerste contact tussen de muzikanten 
en muziekanimator van Jeugd en Muziek en uw leerlingen. Een verrassing voorgeschoteld krijgen is 
één ding, een verrassing verwachten is volgens ons nóg leuker. En dan moet u zelf uiteraard ook weten 
wat de leerlingen zullen te zien, te horen, te doen en te proeven krijgen. 
Daarom maakt Jeugd en Muziek voor een groot aantal projecten een lesmap. In deze lesmap krijgt 
de muziekeducatieve werking specifieke accenten, op maat van uw leerlingen. Deze lesmappen zijn 
essentieel om een voorstelling of bezoek van een muzikant of muziekanimator voor te bereiden. Ook 
als handleiding bij een nabespreking of verdere verwerking van het thema in de klas is de map nuttig. 

WAT VINDT U IN DEZE LESMAP?  
In deze lesmap vindt u alles om de voorstelling Slumberland goed voorbereid aan uw leerlingen voor te 
schotelen. 
Wat is dat donkere niemandsland dat ‘slaap’ heet? Hoe weet je echt helemaal zeker dat de 
‘droomwereld’ niet de échte aarde is? Of dat we niet gewoon dromen dat we wakker worden? Voor 
SLUMBERLAND gaat Zonzo Compagnie in zee met cineaste Nathalie Teirlinck. An Pierlé is de muzikale 
partner die het project voorziet van een wonderlijk klankenuniversum. Het bijzondere duo wordt 
vervolledigd met toetsenist Fulco Ottervanger. 
SLUMBERLAND neemt het publiek mee in de wereld van de slaap met een poëtische en multimediale 
muziektheatervoorstelling, waarbij kinderen een centrale plek krijgen in de suggestieve filmbeelden. 
Via een zintuigelijke en associatieve mix wordt het publiek doorheen de 12 uren van de nacht geloodst.
Kwaliteitsvolle achtergrondinformatie en bronnen, tips en interessante (luister)links helpen om 
de voorstelling nog beter te begrijpen en sluiten aan bij de onderwijspraktijk. De lesopdrachten 
stimuleren de jongeren om zelf actief op zoek te gaan naar klanken en beelden uit de wereld van de 
dromen. Hoe kan je je laten meeslepen in een wereld van geluid, beeld en zang. Hoe kan je met muziek 
jouw mooiste dromen vertellen? 
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PRAKTISCHE INFO LESMAP
Op onze website kan u heel snel zien of we ook voor andere producties een lesmap ter beschikking 
hebben. Surf naar www.jeugdenmuziek.be en kies bovenaan voor Schoolprojecten. Bij de productie van 
uw keuze ziet u meteen in de linkerbalk of we een lesmap ontwikkelden. Desgewenst kan u deze ook 
meteen downloaden. 
In elke lesmap vindt u een aantal filmpjes en geluidsopnames die u makkelijk online kan raadplegen. 
Regelmatig zal ook worden verwezen naar het YouTube-kanaal van Jeugd en Muziek Vlaanderen. 
Eenvoudig surfen naar www.youtube.com/jeugdenmuzieklesmap en doorklikken naar de speellijst van 
de productie geeft u een overzicht van beeldmateriaal bij de lesopdrachten.
Tot slot vindt u ook een aantal lesopdrachten die u inspiratie geven voor uw eigen lessen rond de 
voorstelling. Een productie van Jeugd en Muziek prikkelt uw leerlingen immers al vóór de eerste noot 
gespeeld is en stopt niet bij het applaus. We reiken u graag het nodige materiaal aan dat daarbij kan 
helpen.   
  

HOE PAST SLUMBERLAND IN DE OPLEIDING VAN UW 
LEERLINGEN?

Ongeacht het onderwijsnet waarin u les geeft, zijn algemene basiscompetenties vastgelegd die elke 
leerling moet verwerven gedurende zijn of haar schooltijd: ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs), 
eindtermen (basisonderwijs) en opleidingsdoelen (secundair onderwijs). Hoe deze concreet worden 
ingevuld, hangt af van de inrichtende macht. 
Wij baseren ons op de algemene leerdoelstellingen van de Vlaamse Overheid en duiden per 
onderwijsniveau aan welke leerdoelstellingen centraal staan bij SLUMBERLAND. Zo heeft u 
desgewenst een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan bod komen 
wanneer u SLUMBERLAND bij u op school uitnodigt.

INFO WORKSHOP: ACTIEVE LUIK  
Een stap verder in de persoonlijke verwerking van het thema, biedt Jeugd en Muziek een workshop aan 
bij SLUMBERLAND. Elke workshop bij Jeugd en Muziek is maatwerk: afgestemd op de inhoud van de 
voorstelling en de doelgroep. In de workshop SLUMBERLAND zetten we vooral in op het creëren van 
een eigen muzikale wereld. De kinderen krijgen alle tools in handen om emoties en droombeelden te 
verklanken. Deze workshop kan zowel voor als na de voorstelling plaatsvinden. De leerlingen zullen de 
muziek die aanbod komt in de voorstelling verkennen en bespreken. Ze maken kennis met dromenland 
op een wel heel aparte manier. Uw klas wordt begeleid door een muziekanimator van Jeugd en Muziek.  
U mag dus rekenen op een professionele animator die zijn of haar specifieke voorkennis van de 
voorstelling en het thema koppelt aan een stevige ervaring in het muzisch werken met groepen.ten en 
nog zo veel meer.  
Uw klas wordt begeleid door een muziekanimator van Jeugd en Muziek (+ eventueel een muzikant van 
de voorstelling). U mag dus rekenen op een professionele animator die zijn of haar specifieke voorkennis 
van de voorstelling en het thema koppelt aan een stevige ervaring in het muzisch werken met groepen.
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ONTWIKKELINGSDOELEN

BASISONDERWIJS
(www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/muzische-vorming/ontwikkelingsdoelen.htm)

DE LEERLINGEN KUNNEN
1. Muzische vorming - Beeld

>* door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over  
 beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen.
>  door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en
 eroverpraten.
>*  plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 
 vormgegeven.

2. Muzische vorming - Muziek
>  muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht  
 voor enkele kenmerken van de muziek:klankeigenschapfunctie/gebruikssituatie.
>  improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klank  
 waarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken.
>  vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.

3. Muzische vorming - Drama
>* genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele activiteiten.
>  ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

5. Muzische vorming - Media
>  soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen 
 (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen.
>  een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats  
 toekennen.
>  eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en  
 vergelijken.

6. Muzische vorming - Attitudes
>*  blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
>*  zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren
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SSSSTTTTTT…. SLUMBERLAND….

SLUMBERLAND neemt je mee in de nachtelijke wereld. Het is een multimediale 
voorstelling waarin poëtische teksten worden gezongen door An Pierlé en Fulco 

Ottervanger. De liedjes in de voorstelling SLUMBERLAND zijn thematisch 
 en houden telkens verband met slapen en dromen en alle mooie of nare  

dingen die er bij komen kijken.  

De nummers die tijdens de voorstelling gezongen worden starten op het moment 
waarbij de kindjes onder de wol kruipen. Ze mogen dromen over zoete en mooie 

dingen. In de liedjes wordt duidelijk dat de nacht duisterenis meebrengt. Waarom 
zouden kinderen bang zijn in het donker? Misschien omdat ze al eens monsters 

hoorden fluisteren? Of omdat ze uit het bed tuimelden voor een zoveelste 
nachtelijke wandeling? In SLUMBERLAND kan het allemaal. Evengoed wordt 

gezongen over het maanmeisje en het zandmannetje die vertellen dat je eigenlijk 
niet bang hoeft te zijn. Er is altijd iemand bij je. Laat jouw leerlingen proeven van 
alle kleuren en smaken die aan de nacht doen denken. Je kan alvast van start met 

enkele opdrachten uit onze lesmap. 
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DROMEN, HOE KOMT DAT?

Je kruipt in je bed en sluit je ogen. Beelden, kleuren, geuren, ideeën en emoties 
volgen elkaar snel op, lopen in elkaar over en vormen een nieuwe, vaak bizar en 

onbegrijpelijk verhaal. Dit is wat we dromen noemen. 

MAAR WAAROM? 
Er zijn verschillende theorieën over dromen. 

Volgens Sigmund Freud zouden dromen 
de weg zijn naar ons onderbewustzijn. 
Tijdens onze slaap, slaapt ook het 
rationele deel, de rede, van onze 
hersenen en krijgt de vrije associatie de 
bovenhand. Op deze manier verwerken 
we de ervaringen die we overdag opdoen. 
In onze  dromen zitten verborgen 
boodschappen van ons onderbewustzijn: 
dromen zijn versnipperde vervullingen 
van onbewuste wensen. Door dromen 
te analyseren kon men, volgens Freud, 
dingen over het onbewuste te weten 
komen.

NAAM: Sigismund Schlomo Freud
GEBOREN: 6 mei 1856, Freidberg, Moravië
GESTORVEN: 23 september 1939, Londen
VAK: neuroloog / psychologie - Grondlegger Psychoanalyse

Veel recenter is de theorie van Hobson en McCarley. Beide wetenschappers 
vertellen ons dat dromen voorkomen tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement). 
In deze fase van de slaap bewegen onze ogen snel heen en weer en worden er delen 
in onze hersenen geactiveerd die enkel actief zijn wanneer we overdag rond ons 
heen kijken. Wanneer we wakker zijn, hebben we besef van tijd en ruimte. Ze geven 
ons structuur, maar tijdens onze slaap valt die structuur dus weg. Onze hersenen 
schieten dan in actie en gaan op eigen houtje beelden creëren om de ontbrekende 
prikkels op te vangen en zo een nieuwe structuur te maken waardoor we weer 
alles in tijd en ruimte te kunnen plaatsen. Alleen zorgt deze actie soms voor zeer 
vreemde verhalen. Dromen springen van de hak op tak, mensen veranderen plots in 
andere mensen, dieren of monsters, iets wat kortbij lijkt is eigenlijk onbereikbaar. 
Plaatsen lopen helemaal in elkaar over. De gekste dingen kunnen gebeuren. 
Dromen zijn surrealistisch. 

Wist je dat… alle wezens die de remslaap ervaren, ook dromen? Volgens enkele wetenschappers aan de universiteit 
van California hebben alle zoogdieren, reptielen en vogels dromen. Enkel insecten en vissen hebben geen remslaap 
en kunnen dus niet dromen. 
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DROMEN EN SURREALISME
Het onderbewuste en de droomwereld vinden ook ingang in het Surrealisme. Deze 
kunststroming ontstond in de 1924 in Parijs met een manifest van Andre Breton, 
waarin naar analogie met Sigmund Freud, het onderbewuste als bron van alle 
kunst werd gezien. Deze groep wou de waarden en normen van de maatschappij 
herschrijven, ze streefden naar een totale vrijmaking van de mens. Om dit te bereiken 
introduceerde ze enkele nieuwe technieken, waarvan het psychisch automatisme 
veruit de belangrijkste is. Ze probeerden uitdrukking te geven aan het werkelijke 
denkproces, zonder rede en zonder esthetische of morele vooroordelen. Kunstenaars 
schreven en tekende onder hypnose, om zo een droomstaat te verwezenlijken en het 
rationele deel van de hersenen uit te schakelen. 

Kunstschilder Salvador Dali sloot zich aan 
bij de groepering en werd er razend populair. 
Beïnvloed door Sigmund Freud omschreef Dali 
de droomwereld als de echte wereld van het 
onderbewustzijn, hij schilderde droomfoto’s. 
Volgens Andre Breton kon de schilderkunst 
nooit aansluiten bij het surrealisme omdat 
het te beredeneerd was, geen automatisme. 
Dali bewees het tegendeel, je kan wel je 
schilderijen bewust uitwerken, maar je mag de 
verkregen beelden niet censureren. Door de 
denkwijze van Dali ontstond er een tweedeling 
de surrealistische stroming.

NAAM: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí
GEBOREN: 11 mei 1904, Figueres, Spanje
OVERLEDEN: 23 januari 1989, Figueres, Spanje
VAK: Kunstschilder – surrealisme
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TWEEDELING DE SURREALISTISCHE STROMING

PSYCHISCH AUTOMATISME
Deze stroming uitte zich 
in abstractie en organisch 
vloeiende vormen. Enkele 
bekende namen zijn Miro 
en André Mason. De 
werken ontstaan vanuit een 
poëtische droom, waarbij 
losse objecten volledig uit 
hun context naast elkaar 
worden geplaatst. 

FIGURATIEF SURREALISME 
Dromen waren de grootste 
bron van inspiratie. 
Complete overgave aan 
de droomwereld was een 
middel om culturele en 
maatschappelijke waarden 
en normen te vernieuwen. 
Door verbazing, choqueren 
en opwinding te veroorzaken 
werden toeschouwers 
gedwongen het aanwezige 
waarden en normensysteem 
los te laten. Enkel zo kon 
vernieuwing in dat systeem 

zijn ingang vinden. Salvador Dali, Rene Magritte en Max Ernst, zijn maar enkel van 
de belangrijke kunstschilders in deze stroming. 



11

SLUM
BERLAND

LESM
AP

SALVADOR DALI, DE KONING DER DROMEN. 

Dali was een zeer excentriek 
persoon, hij voelde zich 
beter dan de doorsnee 
mens, en bracht zijn eigen 
droomwereld, waar hij de 
held was, naar de realiteit. 
Om zijn droomfoto’s te 
schilderen ontwikkelde 
Dali de Slumber with a key 
methode. Met deze methode 
slaagde hij erin zijn dromen 
te controleren. 

“The most characteristic slumber, 
the one most appropriate to the exercise of the art 

of painting…is the slumber which I call ‘the slumber 
with a key,’ … you must resolve the problem of 

‘sleeping without sleeping,’ which is the essence of 
the dialectics of the dream, since it is a repose which 

walks in equilibrium on the taut and invisible wire 
which separates sleeping from waking.”

Salvador Dali, 50 Secrets of Magic Craftsmanship
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SLUMBER WITH A KEY
In deze methode doe je een kort dutje, maar je valt nooit in een echte diepe slaap. 
Je wordt weer wakker op het moment dat je echt in slaap valt. In die milliseconde 
bevind je je in de wereld tussen slapen en waken, daar waar je indrukken van 
de dag opnieuw afgespeeld worden in droombeelden.  Deze fase wordt ook de 
Hypnagogische staat genoemd. Het moment voor je in slaapt, draaien je hersenen op 
volle toeren en kan je creatieve linken leggen waar je anders nooit aan zou denken. 
Volgens Dali was dit de perfecte methode om visuele inspiratie op te doen en 
tegelijkertijd de geest van de nodige rust te voorzien om alert te blijven tijdens het 
schilderen.  Deze techniek werd al eerder toegepast door probleemoplosser en 
creatief denker thomas Edison.

Stap 1: Wanneer slaperig, ga in een stoel met armleuningen en een hoge   
     rugleuning zitten. 
Stap 2: Leg je armen over de leuning, zodat ze volledig kunnen ontspannen en 
     leg je hoofd naar achteren. 
Stap 3: Leg een sleutel een je hand en hou hem voorzichtig vast tussen 
     duim en wijsvinger; 
Stap 4: Leg een bord op de grond onder de hand met de sleutel. 
Stap 5: Ontspan en laat je zelf toe in slaap te vallen. Op het moment dat je in   
     slaap valt, ontspannen al je spieren en zal je de sleutel laten vallen. 
     Zorg er dus voor dat de sleutel zwaar genoeg is en dat het bord of 
     de plaat voldoende lawaai maakt, zodat je zeker wakker wordt. 
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SALVADOR DALI & DISNEY 
In 1945 ontmoetten Walt Dinsey en Salvador Dali elkaar, samen smeedden ze plan-
nen om een kortfilm te creëren. Door verschillende tegenslagen werd de animatiefilm 
in de koelkast gestopt, maar in 2003 kwam hij er dan toch, Destino. Deze magische 
kortfilm vertelt het verhaal van Chronos, de god van de tijd en zijn liefde voor een 
sterfelijke vrouw. De geliefden dwalen door een steeds veranderend landschap waar 
tijd en rationaliteit geen betekenis hebben. In de uiteindelijke versie zouden maar 17 
seconden van de hand van Dali zitten (min 5, scene met de schildpadden en de parel), 
de rest werd geïnspireerd op het werk van Dali. 

Bekijk de film op ons You Tube kanaal en bespreek kort in de klas. Wat heb je 
gezien, was er een duidelijk verhaal? 

Surf naar ons YouTube Kanaal voor luisterfragment 1, Destino van Salvador Dali 
en Walt Dinsey. 

WAT HEB JIJ DEZE NACHT GEDROOMD?
Vraag aan je leerlingen om tijdens de komende week hun dromen op te schrijven als 
ze wakker worden. Dit zal niet elke dag lukken, maar wie weet welke leuke verhalen 
er opduiken. 

Enkele tips om je dromen beter te onthouden: 
• Kruip op tijd in je bed en slaap lekker uit. 
• Motiveer jezelf om je droom te onthouden. Het lukt niet altijd maar je kan dit 
 wel oefenen. Zeg dus vlak voor je gaat slapen: ik ga mijn droom onthouden.

Wist je dat?: je meerdere dromen per nacht hebt? Een droom kan van enkele minuten tot een half uur duren.  
Je kan dus op 1 nacht verschillende dromen hebben. Je laatste droom kan je je waarschijnlijk het best 
herinneren. Keuze zat dus!

• Neem je tijd om wakker te worden. Wanneer je heel snel wakker wordt van 
 een wekker of je schrikt van je ouders die je uit bed roepen, vergeet je sneller  
 wat je die nacht gedroomd hebt. Beweeg dus niet wanneer je wakker wordt, 
 blijf nog even liggen en probeer te herinneren. 
• Schrijf je droom onmiddellijk op als je wakker wordt. Leg pen enpapier naast je  
 bed en nog voor je opstaat schrijf je alles op wat je je nog kan herinneren. 
 Ook de kleinste details zijn leuk om te herinneren, dus als je enkel kleine   
 dingen onthoud schrijf ze dan ook op. 
• Via deze link vind je een uitgebreide methode om dromen te onthouden 
 http:// nl.wikihow.com/Zo-kun-je-je-dromen-onthouden
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MUZIKALE DROMEN
De leerlingen kiezen 1 van de dromen die ze in de voorbije dagen gehad hebben.  
Je kan ze laten vertellen in de klas.

• Welke beelden heb je gezien, welke kleuren waren er in je droom, vormde jouw  
 droom een verhaal? Laat de leerlingen een tekening maken van hun droom. 
• Leg de verschillende tekening van de leerlingen achter elkaar en maak met de  
 hele klas een nieuwe droom op basis van alle tekeningen. 
• We gaan nu even verder nadenken over de geluiden die in onze nieuwe droom  
 aan bod komen. Wat hoor je?  Zijn het zachte geluiden of harde geluiden? Snelle  
 of trage tonen? Hoog of laag? Zijn het mooie of vervelende klanken. 
• Laat de leerlingen in de ruimte op zoek gaan naar de juiste geluiden, die zij in de  
 klasdroom willen horen. Dit kan met instrumentjes, maar ook met materialen  
 uit de omgeving (potloden, pennen, stoelen, e.a.)



15

SLUM
BERLAND

LESM
AP

NACHTMERRIES EN MONSTERS 
Heel soms is een nacht toch net iets donkerder dan anders, hoor je misschien 
iets kraken onder je bed of zit er iets in de kast. Op die nachten heb je al wel eens 
nachtmerries. Je dromen zijn angstaanjagend en je schrikt plots wakker, van die 
achtervolging of het vreemde monster dat je wil opeten. In SLUMERLAND vertellen 
de zangers over nachtwandelingen, knuffelberen en het maanmeisje. In het liedje 
“Fluisteren van de monsters” zingt Fulco waarom hij helemaal niet graag gaat slapen. 
> Luister naar Fluisteren van de monsters doe je op ons You Tube kanaal met luisterfragment 2.

Fluisteren van de monsters
Ik lig in het donker

Ik kijk rond
Ik hoor het fluisteren van de monsters
Wat ik allemaal denk dat is niet echt

Het is niet echt
het is niet waar

Maar ik ben zo bang bang bang
ik ben zo bang bang bang

dat ik niet slapen kan
Ik verveel me stierlijk

al die dieren in mijn bed kijken venijnig
als mijn mama zegt

het is niet echt
denk ik oprecht
het is niet waar

Want ik blijf zo bang bang bang
ik blijk zo bang bang bang

dat ik niet slapen kan
Ik zing in het donker

in het donker
in het donker

zing ik luid
Mammaaaa!

ik zing in het donker
in het donker
in het donker

zing ik luid
Want ik

ik ben heel alleen
ik ben zo zielig

ongelukkig in het donker

• Waarover gaat het lied volgens jouw leerlingen? 
• Waarom zijn zij bang om naar bed te gaan?
• Wie is er bang in het donker? 
• Wat doe je wanneer je bang bent? 
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AAN DE SLAG

Vandaag gaan we aan de slag met de monsters in onze eigen nachtmerries. 

• Neem een groot papier liefst A3 formaat en verdeel het met een potloodlijn in 3.
• Vak 1: In dit vak zullen de leerlingen het hoofd van het monster tekenen, 
 we kleuren nog niets in. Hoeveel ogen heeft jou monster? 
 Heeft het haar of stekels? 
• Vak 2: hier komt het lijf van het monster. Hoeveel armen heeft jou monster? 
 Zijn er handen of klauwen? Is ie dik of dun? 
• Vak 3: hier komt de onderzijde van het monster. Heeft ie een staart, zo ja wat  
 voor een staart? Heeft Verschillende soorten poten of voeten? 
 Heeft ie lange tenen? 
• Telkens wanneer 1 vak getekend is wordt het omgeplooid en doorgegeven aan  
 de volgende leerling, zodanig dat die niet kan zien wat er getekend staat. 
 Op deze manier krijg je de gekste monsters. 
• In de laatste stap geven we het monster nog één keer door. Nu pas kunnen we  
 zien hoe elk monster er in zijn geheel uitziet. Dit is het moment waarop we het  
 monster meer kleur en textuur geven. 
• Denk even na over hoe het monster aanvoelt. Koud, zacht, metalig, etc… 
 Zoek in de klas de juiste materialen om het monster meer textuur te geven. 
 Je kan verschillende materialen gebruiken (zilverpapier, crêpepapier, wol,   
 watten, plastiekfolie of zakjes, natuurmaterialen,….).
• In bijlage vind je wat inspiratie foto’s van monsters. 
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NACHTELIJKE MUZIEKJES
In de voorstelling SLUMBERLAND zitten verschillende slaapliedjes. 
Beluister er “Slaap maar zacht” op ons You Tube kanaal, luisterfragment 3. 
 

Beluister volgende stukken die ook als slaapliedje gecomponeerd werden.  
Laat de leerlingen hun gedachten en gevoelens tekenen of schrijven: 
Beluister enkele liedjes op ons youtube kanaal:

• Luisterfragment 4: Ilse Weber – Wiegala
• Luisterfragment 5: Claude Debussy – La Fille aux Cheveux de Lin
• Luisterfragment 6: Robert Schuann - Träumerei, “Kinderszenen” No. 7

DOEN!
In de voorstelling wordt er veel gebruikt gemaakt van multimedia en electronische 
effecten op de instrumenten. Je kan zelf de gekste beelden en geluiden maken met 
behulp van tablets. Heb je in de school enkele tablets liggen dan kan je deze oefening 
zeker eens proberen. 

• Download de app Singing Fingers. Met deze app kan je muziek tekenen. 
• Je kan enkel tekenen terwijl je zingt. Wanneer je terug met je vinger over   
 de tekening gaat hoor je je opname. Je kan nu het lied heel snel of heel traag  
 afspelen, in stukjes of achterstevoren. 
• Laat de leerlingen in groepjes een slaapliedje opnemen met de Singing Fingers  
 App. Maak er ook een mooie tekening bij. 
• Ze laten hun liedje aan de andere groepjes horen, maar het is de bedoeling 
 dat de andere groepjes raden over welk liedje het gaat. Ze moeten er dus   
 voor zorgen dat ze in het begin niet te veel van het nummer weggeven, 
 wanneer niemand het kan raden mag het makkelijker en makkelijker worden.  
 Laat ze deze stap evenen oefenen alvorens het aan de rest van de klas 
 te laten horen.
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DE LEGENDE VAN DE DROMENVANGER
Lang geleden toen de wereld nog jong was, stond 
een oude geestelijke leider van de Lakota (een 
Noord-Amerikaans indianen volk) op een hoge 
berg en had een visioen. In zijn visioen verscheen 
Iktomi, de grote misleider en leraar van wijsheid, 
in de vorm van een spin. Iktomi sprak met hem in 
een heilige taal die alleen de geestelijke leiders 
van de Lakota konden begrijpen. Terwijl hij sprak 
nam Iktomi, de spin, de krans van wilgentakken 
van de oude man waarin veren, paardenhaar, 
kralen en offergaven waren gestoken, en begon 
een web te spinnen. 

Hij sprak tot de oude man over de levenscyclussen . . . en hoe we onze levens als 
peuters beginnen, en dan de kindertijd bereiken, en daarna zijn we volwassen. 
Tenslotte komt de ouderdom wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof 
we kleine kinderen zijn, en zo wordt de cyclus voltooid. “Maar”, zei Iktomi terwijl 
hij doorging zijn web te spinnen, in elke fase van het leven zijn er vele krachten? 
sommige goed en sommige slecht. Als je luistert naar de goede krachten, zullen 
deze je in de juiste richting sturen. Maar als je luistert naar de slechte krachten, 
zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.” Hij ging verder, “Er 
zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen 
bevorderen of haar in de weg kunnen staan, en dat geldt ook voor de Grote Geest en 
al zijn schitterende leringen.” 

De hele tijd dat de spin aan het woord was, ging hij door met het weven van zijn web 
waarbij hij aan de buitenkant begon en naar het centrum toewerkte. Toen Iktomi 
klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei . . . 
“Zie, het web is een volmaakte cirkel, maar er is een gat in het centrum van de cirkel. 
Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak 
een goed gebruik van de gedachten, dromen en visioenen van je volk. Als je gelooft 
in de Grote Geest, zal het web je goede ideeën opvangen, en de slechte ideeën zullen 
door het gat verdwijnen.” De oude wijze gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu 
gebruiken de Siouxindianen de droomvanger als het web van hun leven. Het hangt 
boven hun bed of in hun huis om de dromen en visioenen te selecteren. Het goede 
in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen. 
. . maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het gat in het centrum van het web 
en is niet langer een deel van hen. Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun 
toekomst bewaart.
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DOEN! 
Om alle nare of juist mooie dromen te vangen kan je een eigen dromenvanger maken 
die de leerlingen boven het bed kunnen hangen. Of je dat nu gelooft of niet, een 
dromenvanger is in ieder geval gewoon mooi. Hieronder lees je hoe je er zelf eentje 
maakt.

Wat heb je nodig?
• een schaar
• wol in verschillende kleuren
• een stuk wilgentak (je kunt ook een stuk ijzerdraad gebruiken)
• schelpen, kralen, belletjes,….
• veren
• een kniptang
• plakband

Hoe maak je het?
• Knip een wilgentak af en maak er een ring van. Gebruik plakband om de ring  
  van wilgentak in zijn vorm te houden.
• Dan ga je de wol om de ring van wilgentak wikkelen. Zorg dat de wol goed 
  strak zit! Anders word je dromenvanger heel bobbelig.
• Als de wol de ring helemaal bedekt, knoop je de woldraad vast.
• Kies wol van een andere kleur voor het web! Maak de woldraad vast aan de   
  ring. Daarna ga je met je woldraad naar de overkant van de ring. Wikkel de   
  woldraad daar een paar keer strak om de ring heen, en ga weer naar de andere  
  kant. Gebruik wol van verschillende kleuren voor een vrolijk effect.
• In het midden van het web kan je (als versiering) ook een paar mooie kralen of  
  schelpjes aan de woldraad vastmaken! Laat je fantasie maar werken. 
• Kies wol van een andere kleur uit en knoop die draad vast aan de ring. Aan deze  
  draad knoop je wat veertjes of schelpen, je kan er zelfs belletjes aan binden 
  ter versiering.
• Tenslotte gebruik je een touwtje om de dromenvanger aan op te hangen.
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CV & BIO VAN DE MUZIKANTEN

Bekijk een interview met de makers op ons YouTube kanaal - Luisterfragment 7

AN PIERLÉ
An Pierlé werd geboren als An Miel Mia Pierlé te Deurne op 13 december 1974. Ze werd 
bekend door haar deelname aan Humo’s Rock Rally in 1966. Ze haalde de finale maar won 
niet. In 1999 bracht ze haar debuutalbum “Mud Stories” uit waarop ze haar stem enkel 
begeleid met piano. Op de opvolger “Helium Sunset” (2002) worden ook gitaren en drums 
toegevoegd. In 2006 gooit ze het roer helemaal om en maakt ze een nieuwe start met “An 
Pierlé & White Velvet”. Hiermee wil An benadrukken dat ze niet meer een solo artieste 
is maar de frontvrouw van een band. In 2013 gaat ze echter back to basics met “Strange 
Days”. Terug een CD met enkel haar piano om haar stem te begeleiden (met occasioneel 
stukje drums of gitaar). Opmerkelijk is dat An telkens op een grote bal zit achter de piano. 

FULCO OTTERVANGER
Fulco Ottervanger is een Nederlandse multi-instrumentalist, zanger, componist en im-
provisator. Op 7-jarige leeftijd begon hij cello te spelen, al gauw gevolgd door piano, gitaar, 
basgitaar en drums. Van jongs af aan schrijft hij zijn eigen nummers en composities. Zijn 
eerste pianoleraar was Jozef Dumoulin. Aan het conservatorium van Gent studeerde hij 
jazzpiano bij Erik Vermeulen en klassieke compositie bij Frank Nuyts. Fulco is frontman 
van het jazztrio De Beren Gieren en de rockbandt Stadt. Andere projecten zijn BeraadGe-
slagen en SH.TG.N. Daarnaast componeert hij ook voor muziek- en theaterensembles. 

NATHALIE TEIRLINCK
Nathalie Teirlinck studeerde in 2007 summa cum laude af aan de Gentse filmschool Kask. 
Haar drie kortfilms, ANEMONE (2006), JULIETTE (2007) en VENUS VS ME (2010) werden 
geselecteerd voor verschillende nationale en internationale film festivals. Met ANEMONE 
en JULIETTE kreeg ze de prijs voor beste (studenten-) film op het internationale filmfes-
tival van Gent. ANEMONE werd genomineerd voor het Locarno filmfestival en VENUS VS 
ME werd genomineerd op het prestigieuze film festival in Berlijn. Nathalie Teirlinck is be-
kend voor haar hoogst persoonlijke en suggestieve manier van verhaalvertelling, waarbij 
ze zowel beeld als geluid als gelijkwaardige narratieve elementen behandelt. Daarnaast 
is Nathalie ook regisseur van muziekvideo’s voor Belgische groepen zoals Novastar en 
Admiral Freebee. Met SEND AL YOUR HORSES, YESTERDAY en STAREND MEISJE raakte 
ze ook betrokken bij het theater en muziektheater. 

ZONZO COMPAGNIE 
Zonzo Compagnie is een productiehuis met een avontuurlijk muziekaanbod voor kinde-
ren. De organisatie werd opgericht door Wouter Van Looy en verwierf zijn grootste be-
kendheid met OORSMEER, een muziekfestival voor kinderen dat sinds 1995 plaatsvindt in 
Gent en dat sinds 2010 onder de nieuwe, internationale naam BIG BANG. Zonzo Compag-
nie is daarnaast ook een drijvende kracht achter talloze vernieuwende muziekprojecten. 
Zij werken daarvoor samen met bijzondere muzikanten, ensembles en componisten zoals 
Merdith Monk, Tom Cora, Wim Henderickx, Jan Van Outryve en gezelschappen als Champ 
d’Action, DeFilharmonie en Aka Moon.
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BOEKINGEN EN INFORMATIE

Graag nog wat meer praktische informatie over ‘Slumberland’ 
bi j  u  op school? 

Neem dan zeker een kijkje op onze website www.jeugdenmuziek.be/aanbod 
of neem meteen contact op met Jeugd en Muziek: 

Jeugd en Muziek
Priemstraat 51
1000 Brussel

E info@jeugdenmuziek.be
T 02 533 39 10
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LAAT VAN U HOREN 

Jeugd en Muziek werkt hard aan een gevarieerd en kwalitatief aanbod en een 
degelijke educatieve omkadering. Uw mening en ervaring is voor ons cruciaal en we 
horen dan ook graag wat u vond van deze productie. 

•  Vond u gemakkelijk wat u zocht in ons aanbod? 
•  Kreeg u voldoende omkadering om uw leerlingen voor te bereiden op   
  Slumberland? 
•  Voldeed de voorstelling/de workshop aan uw verwachtingen? 
•  Heeft u opmerkingen, punten van kritiek of leuke tips?
•  Wij zijn ook nieuwsgierig! Heeft u een opdracht uit de lesmap tot een   
 goed einde gebracht en wil je het resultaat graag met ons delen? 
 Heeft u opmerkingen, punten van kritiek of leuke tips? Breng ons op de   
 hoogte van uw ervaring met Jeugd en Muziek via uw contactpersoon bij   
 de lokale J&M-afdeling of rechtstreeks via het invulformulier 
 > http://www.jeugdenmuziek.be/formulieren/evaluatie_schoolprojecten. 

Wij kijken uit naar uw reactie en danken u voor het vertrouwen in Jeugd en 
Muziek. 
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YOU-TUBE LIJST

Luisterfragment 1: Destino Salvador Dali en Walt Disney
https://youtu.be/1GFkN4deuZU 

 
Luisterfragment 2: Fluisteren van monsters

https://youtu.be/bB-PpwR2J3s 
 
Luisterfragment 3: Slaap maar zacht

https://youtu.be/Gm4bg2bB2nc 
 
Luisterfragment 4: Ilse Weber – Wiegala

https://www.youtube.com/watch?v=cAN5qjcAn8w
 
Luisterfragment 5: Claude Debussy – La Fille aux Cheveux de Lin

https://www.youtube.com/watch?v=nUY2i-OPPvk
 
Luisterfragment 6: Robert Schuann – Träumerei, “Kinderszenen” No. 7

https://www.youtube.com/watch?v=6z82w0l6kwE
 
Luisterfragment 7: interview met de makers 

https://youtu.be/VZQyOujvz9E 
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BIJLAGEN
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BRONNEN

Eindtermen 

www.ond.vlaanderen.be/curriculum/ 

Internet

An Pierlé
www.anpierle.be
 
Zonzo Compagnie 
www.zonzocompagnie.be/en 

Sagen en sprookjes 
www.beleven.org

Over Destino 
www.mouseplanet.com/9268/Whatever_Happened_to_Destino 

Slumber with a key Methode, Dali 
www.psychologytoday.com/blog/dream-factory/201502/how-dream-salvador-dali 
www.creativitypost.com/create/salvador_dalis_creative_thinking_technique

Zo kun je dromen onthouden
http://nl.wikihow.com/Zo-kun-je-je-dromen-onthouden
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