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• Introductie
Muziek Fantastiek is een interdisciplinair project met vele gezichten. Op een actieve
manier komen natuur, tekenen en klassieke muziek samen in korte animatiefilms gemaakt door en voor kinderen. Muziek Fantastiek inspireert kinderen om op basis van
natuur en klassieke muziek hun verbeelding te gebruiken en tot leven te laten komen
door te tekenen of te schilderen. Met een natuurexcursie in groepsverband mogen
ze buiten in het groen ontdekken. Vervolgens gaan de kinderen zelf creatief aan de
slag tijdens een tekenconcert. Hun bijdrage als individu resulteert uiteindelijk in een
gezamenlijke creatie: de animatiefilm.
Het project kwam tot stand door het initiatief van Ellyne Wieringa, gesprek en
conceptverfijning met Udo Prinsen en een route via Voordekunst. Onderweg kreeg
het project bijval van vele donateurs en grote schenkers als het Klaas Dijkstra Fonds
en Gemeente Rotterdam. Dit netwerk en het enthousiasme van alle betrokkenen heeft
ons enorm gemotiveerd de pilot, ons ‘proof of concept’ te verfijnen en nu verder uit
te dragen.
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• De workshop Muziek Fantastiek
We willen kinderen de gelegenheid geven om op een actieve en creatieve manier
de natuur te ontdekken en klassieke muziek te introduceren. In een vrije educatieve
vorm willen we de kinderen nieuwsgierig maken en middels verhaal en muziek hun
fantasie en verbeelding stimuleren.
• Natuurexcursie
De workshop start met een kennismaking. Vervolgens gaat de groep onder begeleiding van een natuurgids naar buiten. Tijdens de buitensessie is er ruimte voor
ontdekking, de begeleiding laat zien wat er allemaal groeit en bloeit, vliegt en
loopt en maakt de connectie tussen landschap en muziek.
Bij binnenkomst is er rust en reflectie, Ellyne speelt stukken muziek, tekenspullen
staan klaar. De kinderen mogen vrij tekenen, schilderen. Ellyne speelt korte stukken, vertelt over hoe de muziek geïnspireerd is op natuurlijke elementen en vraagt
kinderen of ze de verschillende elementen kunnen tekenen.

• Muziek
Het muziekrepertoire waar de excursie, het tekenconcert en de muziekfilm op is
gebaseerd is zorgvuldig uitgezocht door Ellyne. De basis voor het pilotproject ligt
in de klassieke compositie Freundliche Landschaft uit de Waldszenen van Robert
Schumann, uitgevoerd door Ellyne zelf.
• Tekenconcert
Bij terugkomst in de workshopruimte worden al de elementen besproken via de
muziek. De kinderen worden gestimuleerd bepaalde figuren te tekenen. Na deze
periode worden de tekeningen verzameld en de namen van de tekenaars genoteerd.
De tekeningen worden gedigitaliseerd voor verwerking in het animatieproces en
mogen mee naar huis!
• Animatiefilm
De tekeningen worden verwerkt tot een korte animatiefilm gebaseerd op het
muziekstuk dat aan de basis van deze middag stond. De animatie wordt geplaatst
op het platfrom Muziek Fantastiek en de ouders krijgen een melding wanneer deze
online verschijnt.
Bekijk de film via www.muziekfantastiek.nl
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• Over de animatiefilm
Een animatiefilm maken vergt planning. Vooraf aan de workshop hebben wij al
een script, een verhaal, vastgesteld. Dat verhaal is sturend in alle onderdelen van
de workshop. Gaat het bijvoorbeeld over vlinders, dan zoekt de natuurexcursie
specifiek naar (sporen van) vlinders.
Bij terugkomst in de workshopruimte worden al deze elementen besproken via de
muziek. Het script is ook hier sturend en de kinderen worden gestimuleerd bepaalde
figuren te tekenen. Met digitale versies van tekeningen gaat de animator
aan het werk om de film te maken. Dit vergt tijd en aandacht waardoor
een resultaat pas later gedeeld kan worden.
De animatiefilm wordt gebaseerd op de muziek zodat verhaal en muziek mooi
samenvloeien. Goede uitvoering en kwaliteit van de muziek is belangrijk en vergt
aandacht, tijd en organisatie. Voor aanvang van het animatieproces worden de
benodigde repertoirestukken voor de film op professionele wijze opgenomen in een
studio om zo de beste audio-kwaliteit te genereren voor de film. Het audio-bestand
wordt als eerste geprepareerd en dient als conceptueel script voor de film.

• Onze indrukken
Tijdens de excursie en workshop, waren we erg blij om te merken dat de activiteiten
aansloegen bij de kinderen. Ze hebben met overtuiging en enthousiasme meegewerkt
aan deze eerste film van Muziek Fantastiek. De reacties van de ouders en kinderen werkte erg aanmoedigend.
Dit enthousiasme vertaalde zich in bakjes vol verzamelde “spulletjes” uit het bos. Iedereen had iets gevonden wat hem/haar aansprak en meegenomen naar de tekentafel.
Het was erg waardevol om te merken dat de kinderen op een plezierige manier kennis
maakte met klassieke muziek. De sfeer was ontspannend en de kinderen waren op een
vrijblijvende en creatieve manier bezig met de muziek en hun verbeelding.
Aan het einde van de middag gingen de kinderen naar huis met een vol bakje natuur,
veel mooie tekeningen, nieuwe klanken in hun oren en een glimlach op hun gezicht.
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• Aanbod
Voor de toekomst zien we een tweeledig pad.
Allereerst willen we met het hele klassieke album ‘Waldszenen’ van Robert Schumann
verfilmen tot een serie animaties door kinderen voor kinderen. Daarvoor zoeken we
financierings- en distributiepartners.
Daarbij zien we een educatief traject voor ons waarin muziek, natuur, film en beeldende kunst gecombineerd worden middels een serie lessen in de klas. Daarvoor
zoeken we een specialist op het gebied van educatie.
De twee onderdelen versterken elkaar. De animatiefilms van Waldszenen dienen als
introductie en aanleiding voor de lessen in de klas.
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