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KLEDINGADVIES

KLEDINGADVIES VOOR VOORSTELLING
 

GROEP  MUZIEK/ DANS ADVIES

1/2 Oerdans Bruintinten 

1/2 Middeleeuwen Wit/creme/lichtbruin

1/2  Hofdans Zwart/wit mag met patronen, stippen strepen, 

  maar wel zwart en wit. 

  Pruik (wordt gemaakt) 

3 Cakewalk Schorten, spijkerstoffen. 

  Zakdoek om nek (wordt gemaakt)

4 Tapdans  Blauwtinten, alles blauw, ook al staan de tinten 

  blauw niet bij elkaar. 

5 Rock and Roll Felle kleuren, vette kuiven, leren jasjes, spijkerjasjes 

6 Nightfever  Zwart witte kleding 

7 Hammertime Trainingspakken

8 Modern Hoodies 



Schoolvoorstelling ‘Let’s meet history’ | Tessa Kortenbach | Praktijk voor dans, stem & spel

DOE OPDRACHTEN

GROEP 1/2 | OPDRACHT GROTTEKENING

Voorbereiding/oriënteren 
Elk kind ontvangt een wit a4’tje. Deze mag helemaal ingekleurd worden met wasco (kiezen uit bruin, 
groen, oranje. Dit wordt de achtergrond van de tekening). Met wasbenzine wordt de wasco helemaal 
uitgesmeerd. Laat dit in de onderbouw door de leerkracht doen.
 
Onderzoeken
Tijdens het droogproces gaan jullie klassikaal diverse grottekeningen bekijken. Wat zie je op deze teke-
ningen? Wat valt je op? Zie je nog andere dingen? Handen, speren, strepen? Als je nu in deze tijd een 
grottekening zou maken welke dieren zou je dan allemaal kunnen zien? 
Bekijk hier eens verschillende afbeeldingen van. Heel veel verschillende poezen, eenden, giraffen, paar-
den. Benadruk dat elk dier er anders uit ziet. 

Uitvoeren 
Alle kinderen krijgen hun eigen achtergrond terug en mogen nu met zwart/donker wasco dieren teke-
nen op de achtergrond. Iedereen mag zelf weten welk dier, het mag ook een fantasie dier zijn. 
Wanneer je klaar bent maak je een propje van je kunstwerk en vouwt het daarna weer open. Nu lijkt 
het echt oud! 
Plak het op een gekleurd papier en wauw, we hebben een muur vol grotkunstwerken! 

Evaluatie 
Loop langs alle kunstwerken en stel vragen; kijk van veraf, kijk van dichtbij… wat zie je dan? Wat weet je 
nu wat je eerder nog niet wist? 



Schoolvoorstelling ‘Let’s meet history’ | Tessa Kortenbach | Praktijk voor dans, stem & spel

DOE OPDRACHTEN

GROEP 1/2 | OPDRACHT MIDDELEEUWEN

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk op internet naar afbeeldingen van kleding uit de middeleeuwen. Je kunt ook filmpjes kijken over 
ridders en prinsessen. 

Onderzoeken
Bespreek met elkaar wat je hebt gezien. Wat viel op aan de kleding? Wat droegen ze op hun hoofd? Wij 
gaan dat ook maken. (Zorg dat er voor elk kind een basis is gemaakt. De kinderen mogen kiezen ridder 
of prinses) 

Uitvoeren
Alle kinderen mogen nu hun hoofddeksels zelf beplakken, betekenen, beschilderen. Op hun eigen 
manier. Loop rond en inspireer de kinderen door te zeggen welke mooie dingen je allemaal ziet bij 
verschillende hooddeksels. (Benoem zoveel mogelijk inspirerende uiteenlopende voorbeelden… laat het 
gedurende het proces ook aan de klas zien) 

Evaluatie
Loop langs alle kunstwerken en stel vragen, kijk van veraf, kijk van dichtbij… wat zie je dan? 

Het hoofddeksel wordt gedragen tijdens de voorstelling.
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 1/2 | OPDRACHT HOFDANS 

Voorbereiding/oriënteren 
Bekijk met de kinderen afbeeldingen uit de pruikentijd. Welke verschillende pruiken zie je allemaal? 
Welke kleur hebben ze? Waarom zou dat zo zijn? Wat valt je op? Vind je het mooi? Zou het lekker 
zitten? Zou het echt haar zijn of een pruik? Als jij een pruik zou mogen dragen, welke kleur zou jij dan 
kiezen? Waarom?
 
Onderzoeken 
Bespreek met elkaar wat de kinderen hebben gezien. Welke verschillen? Welke gelijkenissen? Ieder 
kind krijgt de basis van zijn pruik. Nu mag het kind voordat hij echt gaat beginnen zelf onderzoeken, 
ontdekken welke haren hij op de basis wil maken. Welke kleur? Welke vorm? Hoe kun je een krul 
maken? Probeer het eerst maar eens uit. Je kunt ook papier in hele dunne reepjes knippen. Loop 
rond en deel de onderzoeken van verschillende leerlingen. Als dit niet helemaal goed gaat. Laat zelf 
dan verschillende onderzoeken zien. (De pruiken hoeven niet te lijken op een specifiek product. Wat 
we met deze opdracht willen bereiken is dat kinderen in hun creatieve proces worden uitgedaagd.) 
We maken pruiken uit deze moderne tijd. Die mogen krullen maar ook stijl zijn. Rood, geel, oranje, 
regenboog. Alles is oké. 

Uitvoeren
Nu mogen ze beginnen, laat ze lekker losgaan. Hoe gekker hoe beter! 

Evaluatie
Maak een foto van alle kinderen met hun pruik op! Bespreek met elkaar wat je ziet. Vraag ook hoe 
het ging! Wat vond je lastig? Wat was leuk? Welke pruik vind je bijzonder? Waarom? Wat nou als we 
elke dag met een pruik moeten lopen… zou je dat leuk vinden?  

De pruik wordt gedragen tijdens de voorstelling.
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 3 | OPDRACHT CAKEWALK

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk klassikaal stoffen met verschillende printen. (afbeeldingen via Google) Bekijk ze en bespreek 
wat opvalt. Zien jullie een patroon? Zouden jullie dit zelf ook kunnen maken? Ja of nee…  
Nee, waarom niet? 

Onderzoeken 
Geef de kinderen een leeg a4’tje. Laat ze patronen die ze hebben gezien uitproberen. Laat ze lekker 
klungelen, fröbelen, fouten maken, opnieuw proberen. Juist dit proces van onderzoek mag lekker 
uitgebreid en lang duren. Benoem ook klassikaal verschillende onderzoeken. Kijk eens naar het 
onderzoek van verschillende kinderen. Als jij het hardop uitspreekt dan kun je weer andere kinderen 
inspireren. 
Nu mogen de kinderen het patroon dat ze het mooist vinden zo vaak mogelijk herhalen op papier.  
Geef ieder kind nu een klein stukje effen stof van 15 bij 15 cm en laat ze het patroon eens op de stof 
uitproberen. (Gebruik hiervoor pennen/stiften of verf geschikt voor stof) 

Uitvoeren
Geef elk kind een zelfde soort effen doek als net, maar nu van ongeveer 50 bij 50 cm. Iedereen mag 
nu zijn eigen patroon op de stof tekenen of schilderen. 

Evaluatie
Loop langs alle doeken. Wat valt jullie op? Wat vinden jullie mooi?  
Doe allemaal je eigen doek om de nek en maak een mooie groepsfoto.

De doeken worden in een driehoek gevouwen en tijdens de voorstelling om hun nek gedragen. 



Schoolvoorstelling ‘Let’s meet history’ | Tessa Kortenbach | Praktijk voor dans, stem & spel

DOE OPDRACHTEN

GROEP 4 | OPDRACHT TAPDANS

JONGENS

Voorbereiding/ oriënteren
Bekijk op Google verschillende stropdassen. Wat valt jullie op aan de stropdassen? Wie draagt er stropdassen? 
Wanneer? Draagt jullie vader of moeder weleens een stropdas? 

Onderzoeken
Ga nu zelf onderzoeken, hoe wil jij je stropdas versieren? Welke patronen teken jij op de stropdas? Ga eerst 
maar eens lekker onderzoeken/uitproberen op een leeg vel papier. Wat vind jij mooi? Ontdek maar lekker, 
maak maar fouten… alles op dit vel papier is oke! 

Uitvoeren
Geef elke jongen een basis stropdas. Nu mogen ze het patroon van hun keuze op 
de stropdas tekenen. 

Evaluatie
Loop langs alle stropdassen. Wat valt jullie op? Wat vinden jullie mooi?  
Doe allemaal je eigen stropdas om de nek en maak een mooie groepsfoto.

MEISJES

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk klassikaal stoffen met verschillende printen. (Afbeeldingen via Google) Bekijk ze en bespreek  
wat opvalt. Zien jullie een patroon? Zouden jullie dit zelf ook kunnen maken? Ja of nee… Nee, waarom niet? 

Onderzoeken
Geef de kinderen een leeg a4’tje. Laat ze patronen die ze hebben gezien uitproberen. Laat ze lekker klunge-
len, fröbelen, fouten maken, opnieuw proberen. Juist dit proces van onderzoek mag lekker uitgebreid en lang 

duren. Benoem ook klassikaal verschillende onderzoeken. Kijk eens naar het on-
derzoek van verschillende kinderen. Als jij het hardop uitspreekt dan kun je weer 
andere kinderen inspireren. 
Nu mogen de kinderen het patroon dat ze het mooist vinden zo vaak mogelijk 
herhalen op papier.  
Geef ieder kind nu een klein stukje effen stof van 15 bij 15 cm en laat ze het 
patroon eens op de stof uitproberen. (Gebruik hiervoor pennen/stiften of verf 
geschikt voor stof) 

Uitvoeren
Geef elk kind een zelfde effen doek als net maar nu van ongeveer 50 bij 20 cm. 
Iedereen mag nu zijn eigen patroon op de stof tekenen of schilderen. 

Evaluatie
Loop langs alle doeken. Wat valt jullie op? Wat vinden jullie mooi?  
Doe allemaal je eigen doek om de nek en maak een mooie groepsfoto.

De doeken worden tijdens de voorstelling om hun nek of in hun haar gedragen. 
De meisjes mogen dit zelf bepalen. 
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 5 | OPDRACHT ROCK AND ROLL

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk afbeeldingen van neon lichten. Al deze foto’s mogen de leerlingen gebruiken als inspiratiebron 
voor hun eigen armband. Elk kind maakt een eigen brede armband met eigen gekozen kleuren en 
logo. Er mogen teksten op staan maar ook afbeeldingen zijn prima. Bekijk het klassikaal en bespreek 
wat je opvalt aan neon lichten. Zien jullie dat het maar een paar lijnen zijn die heel veel indruk ma-
ken? Hoe komt dat eigenlijk? Waarom valt het zo op? 

Onderzoeken
Oefen op een leeg A4’tje. Welk logo wil je gebruiken? Of voeg je ook een tekst toe? Experimenteer, 
probeer uit, maak fouten. Dit A4’tje is ervoor om lekker los te gaan en zoveel mogelijk uit te probe-
ren. Kies na ongeveer 30 minuten uitproberen het logo uit dat je echt gaat gebruiken.
 
Uitvoeren
Geef iedereen een reep papier. (De breedte en kleur van hun eigen keuze. De leerkracht zorgt ervoor 
dat het stuk papier na het ontwerpen om de pols geniet of geplakt kan worden. Maak het stuk papier 
dus niet te lang of te kort. Perfect passend!) 

Evaluatie
Leg alle ontwerpen op de tafels en bespreek de ontwerpen met elkaar. Zie je er een neon licht in 
terug? Waarom? Wat valt je op aan alle armbanden? Zie je dat ze allemaal verschillen? Wat vind je 
daarvan?  
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 6 | OPDRACHT NIGHT FEVER

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk afbeeldingen van neon lichten en afbeeldingen wanneer je googelt op Night fever.  Al deze 
foto’s mogen de leerlingen gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen armband. Elk kind maakt een 
eigen brede armband met eigen gekozen kleuren en logo. Er mogen teksten opstaan maar ook af-
beeldingen zijn prima. Bekijk het klassikaal en bespreek wat je opvalt aan neon lichten aan het thema 
Night fever. Zien jullie dat het maar een paar lijnen zijn die heel veel indruk maken? Hoe komt dat 
eigenlijk? Waarom valt het zo op? 

Onderzoeken
Oefen op een leeg A4’tje. Welk logo wil je gebruiken? Of voeg je ook een tekst toe? Experimenteer, 
probeer uit, maak fouten. Dit A4’tje is ervoor om lekker los te gaan en zoveel mogelijk uit te probe-
ren. Kies na ongeveer 30 minuten uitproberen het logo uit dat je echt gaat gebruiken. 

Uitvoeren
Geef iedereen een reep papier. (De breedte en kleur van hun eigen keuze. De leerkracht zorgt ervoor 
dat het stuk papier na het ontwerpen om de pols geniet of geplakt kan worden. Maak het stuk dus 
niet te lang of te kort. Perfect passend!) 

Evaluatie
Leg alle ontwerpen op de tafels en bespreek de ontwerpen met elkaar. Zie je er een neon licht in 
terug? Waarom? Wat valt je op aan alle armbanden? Zie je dat ze allemaal verschillen? Wat vind je 
daarvan? 
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 7 | OPDRACHT HAMMERTIME

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk afbeeldingen van MC Hammer. Richt je vooral op de kettingen die hij draagt. Jullie gaan ook 
allemaal een hele overdreven ketting maken. Jullie richten je vooral op een overdreven hanger. Deze 
wordt gemaakt van karton en aluminiumfolie.
 
Onderzoeken 
Zorg dat je een leeg A4’tje hebt en ontwerp hierop een aantal verschillende hangers. 

Uitvoeren
Kies de mooiste uit jou ontwerpen en maak deze van karton. 

Evaluatie
Leg alle ontwerpen op de tafels en bespreek de ontwerpen met elkaar. Zie je er de ketting van  
MC Hammer in terug? Waarom? Wat valt je op aan alle kettingen? Zie je dat ze allemaal verschillen? 
Wat vind je daarvan? Zou je dit zelf dragen? Waarom zouden mensen dit dragen? 
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DOE OPDRACHTEN

GROEP 8 | OPDRACHT MODERN

Voorbereiding/oriënteren
Bekijk afbeeldingen van symbolen. (Bijvoorbeeld van de Aboriginals, Indiase of Indianen symbolen) Al 
deze symbolen mogen de leerlingen gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen stoffen hoofdband of 
papieren armband (zie groepen 5/6). Er mogen ook teksten bij op staan maar ook afbeeldingen zijn 
prima. Bekijk het klassikaal en bespreek wat je opvalt aan de verschillende type symbolen. Zien jullie 
dat het maar een paar lijnen zijn die heel veel indruk maken? Hoe komt dat eigenlijk? Waarom valt 
het zo op? Welke verschillen zie je in de verschillende culturen?
 
Onderzoeken
Oefen op een leeg A4’tje. Welk symbool wil je gebruiken? Maak een aantal symbolen. Doe je na of 
verzin je zelf? Voeg je een tekst toe? Experimenteer, probeer uit, maak fouten. Dit A4’tje is ervoor om 
lekker los te gaan en zoveel mogelijk uit te proberen. Kies na ongeveer 30 minuten uitproberen het 
symbool uit dat je echt gaat gebruiken. 

Uitvoeren
Start nu met je uitgekozen ontwerp. Teken je dit op stof voor een hoofdband? Of teken je dit op een 
armband?  

Evaluatie
Loop langs alle kunstwerken en stel vragen, kijk van veraf, kijk van dichtbij… wat zie je dan? Wat weet 
je nu wat je eerder nog niet wist? Welk teken maakt indruk? Waarom? Zien jullie de inspiraties Abori-
ginals, India, Indianen terug? 
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prak�jk voor dans, stem & spel

Veldkampplantsoen 3
7513 ZD Enschede  

06 11 41 94 26
info@tessakortenbach.nl

Tessa is een enthousiaste,  positieve en gedreven dans, stem en speltherapeut.  
Na de verdiepende opleiding kunsteducatie in de basisonderwijs geeft ze  
totaaltheater workshops aan kinderen en brengt hierbij vrolijkheid, muziek, 
dans en theater in scholen.  
Ook voor educatieve muzikale voorstellingen komt ze op bezoek. 
Tessa geeft daarnaast trainingen en masterclasses aan leerkrachten. 
In opdracht van verschillende organisaties waaronder de Nederlandse reisopera  
en ArtEZ hogeschool voor de kunsten, ontwikkelt ze diverse workshops en  
lesmethodes.
Naast coachend en docerend werk zingt ze voor ouderen en reist ze Nederland 
en Duitsland rond als zangeres bij de Zingende obers.


