
KLASSIEK GESCHOOLD 

 

Klassieke zenders zijn doorgaans niet favoriet onder jongeren. Ze stemmen liever af 

op Skyradio of TMF. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest doet er alles aan om 

jongeren op een veelzijdige manier kennis te laten maken met symfonische muziek. 

Op de dvd-rom Het orkest<I kunnen ze het concert als ‘totale ervaring’ beleven. 

 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest timmert al jarenlang succesvol aan de weg om 

jongeren op het pad van de klassieke muziek te zetten. Regelmatig worden in De 

Doelen speciaal voor scholen concerten en workshops georganiseerd, en nodigt men 

jongeren uit om tijdens de repetities een kijkje in de keuken van het orkest te nemen. 

Daarnaast organiseert het orkest in samenwerking met de Stichting Kunstzinnige 

Vorming in Rotterdam ook op scholen zelf concerten of programma’s die met 

leerlingen tot stand zijn komen. Zo biedt het orkest dramadocenten bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om met een groep leerlingen te werken aan de theatrale presentatie van 

een muziekstuk. Toch was het orkest nog niet tevreden. Coördinator educatie Andrea 

Vermeulen: "Om jongeren kennis te laten maken met symfonische muziek, vonden we 

dat we gebruik moesten maken van moderne multimediale beeld- en geluidsdragers. 

Zo werd de idee voor een dvd-rom geboren." 

 

Muzikaal schilderij 

De dvd-rom Het orkest  is een nieuwe loot aan de educatieve activiteiten van het 

orkest. Vermeulen is trots op het eindresultaat, waaraan maandenlang hard is gewerkt: 

"Op de dvd-rom staan, naast de registratie van Moesorgski's Schilderijen van een 

tentoonstelling onder leiding van chef-dirigent Valery Gergiev, de registraties van een 

orgel-, beiaard- en slagwerkversie door studenten en docenten van het Rotterdams 

Conservatorium. Verder biedt de dvd-rom leerlingen een breed scala aan informatie. 

Zo kunnen ze in het onderdeel ‘De uitnodiging’ uitleg krijgen over muzikale termen, 

zien hoe een musicus zich voorbereidt op een uitvoering of wat voor functies een 

dirigent heeft of hoe een rietje voor een hobo wordt gemaakt of waarom een dwarsfluit 

kleppen heeft." Op de dvd-rom valt dus heel veel te kiezen, te zien en te luisteren, zelfs 

hoe schilderijen op een piano klinken. 

 

Live leerdoelen 

Behalve aan het informatieve gehalte van de dvd-rom is met name aandacht besteed 

aan de educatieve functie ervan. Daarom zijn behalve de dvd-rom ook een aantal 

lesbrieven ontwikkeld. John van Dongen, adviseur bij KPC Groep: "Docenten en 

leerlingen kunnen op een speelse en boeiende manier de verschillende leerdoelen van 

de vakken CKV1 en CKV3/muziek live ervaren. Gedifferentieerd werken is geen enkel 

probleem: het aanbod is breed en er is rekening gehouden met verschillende 

instapniveaus. De gehanteerde werkwijze is geschikt voor zowel traditionele als op 

sociaal-constructivistische leest geschoeide onderwijsvormen. Iedere docent zal de 

informatie dan ook meestal gemakkelijk een plaats kunnen geven in het curriculum." 

 

De dvd-rom Het orkest, ontwikkeld in samenwerking met KPC Groep,  is verkrijgbaar 

bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Voor meer informatie: Andrea Vermeulen 

(andreavermeulen@rpho.nl) of John van Dongen (j.vandongen@kpcgroep.nl).  

Voor meer informatie over de educatieve activiteiten van het orkest: www.rpho.nl/2003-

2004/secties/jongeren/voortgezet_onderwijs.html. 

 

 


