
 

 

 

Lesmap 



 

 

 

Beste, 

 

Jullie komen binnenkort naar de theatervoorstelling Blanche en Forza (een kakafonie) van 

Katrien Pierlet en Sofie Palmers. In deze lesmap vind je wat meer informatie over het stuk en 

wat inspiratie om er in de klas mee aan de slag te gaan. Uit ervaring weten we dat het 

theaterbezoek met de leerlingen veel plezieriger en zinvoller kan zijn als er  in de klas rond 

gewerkt wordt op voorhand en/of erna. Dit hoeft helemaal niet lang te zijn. We hebben een 

aantal korte opdrachten uitgeschreven en deze kunnen zonder al te veel voorbereiding 

worden uitgevoerd.  

Wij kijken uit naar jullie komst en zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! 

 

Veel plezier! 

Katrien en Sofie 

 

 



Informatie over de voorstelling: 

 

 

 

De twee personages Blanche en Forza, wonen naast elkaar, maar elkaar zien en spreken dat 

doen ze niet omdat ze niet weten van elkaars bestaan.  Ze leven elk in hun eigen kleine 

wereldje enkel gescheiden door een muur.  

 

Blanche heeft het héél erg druk. Blanche kookt van ‘s morgens vroeg tot 's avonds laat. Als 

voorzitster van de kookpotcirkelclub zit ze voortdurend te glaceren, trancheren, marineren 

in de hoop zo veel mogelijk mensen met haar taarten te kunnen redden. Maar eigenlijk is ze 

ontzettend eenzaam. Want de mensen die ze redt met al haar bizarre gerechtjes heeft ze 

gefantaseerd en bestaan helemaal niet! Blanche hoopt stiekem dat een "echt" iemand haar 

nodig heeft of minstens haar vriendje wil zijn.  

  

En Forza is Forza. Zij is niet zo goed met woorden en met mensen, maar wel met muziek. 

Bedolven onder noten en ritmes, melodieën en muziekjes zit ze stilletjes alleen, te 

componeren, concerteren, musiceren. Altijd maar fantaseren over het allermooiste lied en 

zoeken naar het ultieme melodietje. Het liefst is ze op zichzelf maar wat Forza niet beseft, is 

dat ze misschien wel andere mensen nodig heeft om net dat ene mooie liedje te maken. 

 

Blanche en Forza (een kakafonie) is een voorstelling over vriendschap en eenzaamheid. 

Soms is vrienden “maken” niet zo evident. En voelen we ons meer op ons gemak in ons 

eigen kleine wereldje. Maar toch kan het zoveel deugd doen om er eens uit te breken.  

 

Blanche en Forza (een kakafonie)  is een voorstelling over een ongebreidelde passie voor 

muziek en over de wereld redden met een kookpot. Een voorstelling met veel muziek en 

rare instrumenten, bizarre receptjes en wonderlijke ingrediënten. 



Aan de slag vóór de voorstelling: 

 

De instrumenten die gebruikt worden in de voorstelling zijn niet zo alledaags. Hier is wat 

audio-en videomateriaal om samen met de leerlingen te beluisteren, te bekijken en te 

bespreken. 

 

Theremin: 

Video-en geluidsfragmenten: 

http://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o 

http://www.youtube.com/watch?v=P-p5glK90gI 

 

Wikipedia over de theremin: 

Een theremin is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld wordt door de afstand 

tussen de handen en twee antennes te variëren. De speler raakt het instrument niet aan. De 

theremin werd uitgevonden door Léon Theremin in 1919. In 1923 kwam dan de opvolger 

van de theremin: de Aetherophone, een soortgelijk instrument dat lang niet zo populair 

werd als de theremin. 

De rechterhand beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. Doordat 

minimale bewegingen al hoorbaar zijn, klinkt het instrument bijzonder expressief. 

De klank lijkt op die van een vrouwelijke operastem of een viool, maar het meest benadert 

de theremin het geluid van een zingende zaag. 

Bekende bespelers van de theremin zijn Jimmy Page, Clara Rockmore (een studente van 

Léon Theremin), Fay Lovsky, Thorwald Jørgensen, Jean-Michel Jarre, Carolina Eyck, Pamelia 

Kurstin en Lydia Kavina. 

De theremin — bespeeld door Celia Sheen
 
— is te horen in de titelmuziek van de 

serie ‘Midsomer Murders’. Jimmy Page (Led Zeppelin) speelde onder andere op theremin in 

'Whole lotta love', óók live on stage. 

In de jaren 50 werd dit instrument vaak gebruikt in sciencefictionfilms, als er een ufo of 

vliegende schotel in beeld voorbijkwam. En ook in de herkenningsmelodie van de originele 

serie van "Star Trek" - met onder meer Captain Kirk en Mister Spock - was de theremin 

overduidelijk te horen. 



Lyra of Glockenspiel: 

 

 

Video-fragment: 

https://www.youtube.com/watch?v=zPKkiwgMlrc 

Geluidsfragment: 

http://www.youtube.com/watch?v=DlE9Vloq1jc 

 

 

Wikipedia over de lyra, glockenspiel: 

 

Een lyra is een metallofoon. Die veel lijkt op het glockenspiel. 

Een lyra heeft een U-frame, ook wel liervorm genoemd. Aan dit U-frame is een draagstang 

bevestigd. De lyra is voorzien van vijfentwintig lichtmetalen klankplaten. In iedere klankplaat 

is vaak de naam van de toon geslagen. De klankplaten zijn als een klavier in twee rijen 

geordend en wordt met een mallet aangeslagen. Dit gehele U-frame wordt verticaal 

gedragen, ook tijdens het marcheren. Gedurende marcheren wordt de lyra rechtop 

gehouden door een riem en door de niet spelende arm van de muzikant. Ook kan het 

instrument in een houder worden gedragen waardoor het mogelijk is om met beide handen 

te spelen. 

Oorspronkelijk werd de lyra vooral in militaire bands gebruikt. Later ook in civiele 

muziekkorpsen. Tegenwoordig wordt, bijvoorbeeld in malletbands, steeds meer 

gebruikgemaakt van glockenspiels die horizontaal worden gedragen. Dit zijn de zogenaamde 

marching bells. 



Mondharmonica:  

 

Video- en geluidsfragment: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZMAyxQ77SMM 

 

Wikipedia over de  mondharmonica: 

De mondharmonica is een blaasinstrument en een lamellofoon dat qua toonvorming sterk 

verwant is aan de trekzak. Het werd door Christian Friedrich Buschmann in 1821 ontworpen. 

In plaats van met een balg wordt lucht met de mond door de openingen geblazen of 

gezogen. De luchtstroom brengt een doorslaande tong in trilling die een toon ten gehore 

brengt. De mondharmonica is doorgaans wisseltonig; blazen en zuigen levert een 

verschillende toon. 

De eenvoudigste mondharmonica's zijn diatonisch: deze mondharmonica's bevatten louter 

tonen uit 1 bepaalde majeur- of mineurtoonladder. 

 

 

 

 

 



Muziekopdrachten: 

 

Luister naar het geluidsfragment en bedenk een verhaal met deze muziek. 

Wie speelt er in mee? 

Wat gebeurt er? 

Is het een verhaal waar je blij, boos, triest, of kwaad van wordt?  

 

Luister naar het geluidsfragment  en  maak een schilderij op deze muziek. 

Welke kleuren heb je gebruikt? En waarom? 

Heb je figuren getekend of losse krabbels? 

Geef een titel aan je schilderij en stel het voor in de kunstgalerij. 

 

Luister naar het geluidsfragment  en teken het instrument. 

Hoe ziet het eruit in je verbeelding? 

Hoe bespeel je het? 

Hoe ziet een partituur van zo’n instrument eruit?  

Geef een naam aan het instrument? 

 

 



Culinaire opdrachten: 

 

Stel je voor, je allerbeste vriend komt eten bij jou. Stel een menu samen speciaal voor hem. 

Wat eet hij graag? 

Welk voorgerechtje, hoofdgerechtje, dessertje zou je kiezen? 

Verzin ook gerechtjes die totaal niet bestaan. Vertel welke ingrediënten er in zitten en hoe 

het wordt geserveerd of gegeten.  

Bijvoorbeeld: Piratensoep (omdat je vriend heel erg houdt van piraten), met 

rondzwemmende oogballen, en diamanten. Het wordt geserveerd in een mensenschedel en 

je moet het heel erg luid slurpend opeten. 

 

Welk probleem had je laatst? Of wat vond je laatst echt niet leuk?  

Bijvoorbeeld: Je moest je tanden poetsen en je had daar helemaal geen zin in.  

Verzin een gerechtje dat dit probleem zou kunnen oplossen. En stel het aan ons voor in je 

eigen kookprogramma! 

Bijvoorbeeld: De tandpasta-sandwich. Je neemt een sandwich, je snijdt die door, je neemt 

een mes en smeert er een goeie laag tandpasta op. En het is klaar! Je kunt er ook een glaasje 

mondwater bij serveren maar dat hoeft niet per sé! 

 

 



Muzikale-culinaire opdrachten: 

 

Verzamel allerlei oud keukengerei (mixers, potten, pannen, bestek, rasp, fluitketel, potjes 

gevuld met bonen, spaghettistokjes, aluminiumfolie….) en probeer er geluid of muziek uit te 

krijgen door er mee te slaan, kloppen, blazen,  in te zingen….   

Maak je eigen fanfare met al het keukengerei als muziekinstrument en loop in stoet door de 

klas. 

 

Knutselopdrachten:  

 

Maak zelf je instrument met keukenbenodigdheden!Ta 

mboerijn 1 

Tamboerijn 

Dit heb je nodig 

klein plastic wegwerp bord 

perforator 

belletjes 

garen 

versierlint 

schaar 

prikpen 
 

Zo ga je te werk 

Maak m.b.v. een prikpen of een perforator allemaal gaatjes in de rand het plastic bordje. 

Bevestig de belletjes een voor een aan een lang stuk garen en rijg het in en uit de gaatjes van 

het plastic bordje. Knoop het vast. Knip lange stukken versierlint van verschillende kleuren 

en bevestig deze aan de achterkant van het plastic bord. Met een schaar kun je er krullen in 

maken. 

 



Regenkoker 

 

Dit heb je nodig 

koker (poster) 

aluminiumfolie 

karton 

popcorn pitten 

lijm 

stiften/verf 

schaar 
 

Zo ga je te werk 

Rol een stuk aluminiumfolie (twee keer zo lang als de koker) stevig ineen (maak een soort 

slang) totdat deze ongeveer een diameter van 1,5 cm heeft. Neem het deksel van de koker 

en schuif zigzaggend het aluminiumfolie in de koker, totdat het er helemaal in past. Gooi een 

half kopje popcorn pitten in de koker. Sluit de koker af. Beschilder de koker met stiften of 

verf. 

Laat het regenen: Draai de koker telkens voorzichtig om. De popcornpitten glijden langs het 

aluminiumfolie, dit geluid lijkt op een zachte regenval. 

 

Tamboerijn 2 

Dit heb je nodig: 

2 papieren borden 

rijst/bonen 

nietmachine 

versierlint 

schaar 

verf 
 

Zo ga je te werk: 

Verf de borden in vrolijke kleuren en laat het drogen. Als het droog is strooi je op een bord 

(aan de binnenkant) wat rijst of bonen daarna bevestig je het andere bord er tegenaan, dit 

met behulp van een nietmachine. Nu knip je nog enkele vrolijk gekleurde linten uit en deze 

bevestig je onderaan de tamboerijn. 



Sambabal 

 

Dit heb je nodig: 

papieren boterhamzakjes 

rijst 

wasco/stiften 

cadeaulint 

schaar 

elastiekjes 

stokje/tak 
 

Zo ga je te werk: 

Zorg voor stevige, papieren (effen) boterhamzakjes. Gebruik voor elke sambabal een 

stokje/tak van 25 cm lang en 2 cm dik. Kleur de zakjes aan beide kanten vol. Blaas het zakje 

open en doe er wat rijst in. Bind het zakje met een elastiekje stevig om het stokje. Maak met 

een stukje cadeaulint de sambabal af. En dan.... lekker zingen en muziek maken! 

 

Dopcastagnetten 

 

Dit heb je nodig: 

stevig karton (20x8 cm) 

potlood, liniaal 

schaar 

lijm 

vier metalen flesdoppen 

plakfiguurtjes 

vrolijke muziek 
 

Zo ga je te werk: 

Knip repen van 20 x 8 cm en vouw ze dubbel. Lijm aan de binnenkant van elk uiteinde een 

dop. 

Laat de kinderen de repen versieren met verf/potloden of plakfiguurtjes. Dit eerst laten 

drogen. 

Zet vrolijke muziek op, neem zelf een castagnet in de hand en geef de kinderen hun 

castagnet. 

Begeleid de muziek met de castagnetten en dans er samen bij. 



Muziekmakers 

 

Dit heb je nodig: 

plakkaatverf 

plastic drinkflessen met dop 

rijst en bonen 

crêpepapier 

krantenpapier 

plakband 
 

Zo ga je te werk: 

Bedek de tafel met krantenpapier. Zo kun je lekker te werk gaan. Neem twee plastic flessen 

en verwijder de etiketten. Stop rijst en bonen in de flessen en sluit de flessen af. Verf de 

flessen in vrolijke kleuren en laat dit drogen. Bevestig met behulp van plakband enkele 

stroken crêpepapier rondom om de flessen. En klaar zijn je muziekmakers… schudden maar! 

 

Tamboerijn 3 

 

Dit heb je nodig: 

aluminium flessendoppen 

(bierflesjes) 

stevig draad 

papierenbordje 

priem, schaar 

potloden of viltstiften 
 

Zo ga je te werk: 

Kleur het papierenbordje mooi in met potloden of viltstiften. Maak aan de rand van het 

bordje gaatjes waar het draad door heen kan. Maak met een priem in de flessendoppen 

gaatjes. Rijg nu een dop aan het papierenbord met het draad en maak er een knoop in. Je 

kunt zoveel doppen aan het papierenbord maken als je wilt, maar zorg er in ieder geval voor 

dat de doppen goed kunnen bewegen. 

 



Sambablik 

Dit heb je nodig: 

lege blikjes cola/fanta 

blikopener 

schildersplakband 

verf 

karton 

schaar 

vulmateriaal zoals rijst, spijkertjes e.d. 

Zo ga je te werk: 

Met een blikopener haal je het bovenste gedeelte van het blikje eraf. Zo krijg je geen 

scherpe randen en kun je het blikje veel gemakkelijker vullen. Maak het blik eerst van binnen 

schoon, anders blijft het materiaal waarmee je het blikje gaat vullen er aan plakken. Teken 

de omtrek van de opening op een stukje stevig karton. Dit gebruik je later om het blik weer 

af te sluiten. Vul nu het blikje met rijst of spijkers. Het materiaal en de hoeveelheid ervan 

bepalen hoe hard/zacht je sambablik klinkt. Leg het rond uitgeknipte kartonnetje op de 

opening en plak het hele blik af met schildersplakband. Nu kun je het blik ook mooier 

verven. Even laten drogen en klaar is je eigen muziekinstrument!! 

Tip: Je kunt ook meerdere blikjes maken met verschillende klanken! (dus elk blik met ander 

vulmateriaal) 

(bron knutselopdrachten http://www.kinderplace.nl/Kindermuziek/instrumentjes_maken.htm) 



Aan de slag na de voorstelling 

 

Uiteraard kan je voorgaande opdrachten ook na de voorstelling gebruiken. Na de 

voorstelling kan je samenzitten voor een kringgesprek of voor een korte schrijfopdracht. 

 

Kringgesprek 

 

Zijn Blanche en Forza vrienden? 

Zo ja/nee, waarom denk je dat? 

Gaan ze ooit vrienden worden? 

Hoe word je vrienden van elkaar? 

Waarom is de één je beste vriend en de ander niet? 

Waarom was vroeger iemand je beste vriend en nu niet meer?  

Hoe maak jij vrienden? Gaat dat makkelijk of moeilijk? Wat zeg je dan? 

Heb je al eens een vriend gemaakt op een plek waar je niemand kende? En hoe ging dat 

dan? 

Wat betekent “eenzaam”? Heb jij je ooit al eenzaam gevoeld?  

Heb je veel vrienden? Of ben je eigenlijk wel graag alleen? Of heb je genoeg aan die ene 

vriend? En waarom?  

Is er ooit iemand geweest waar je helemaal geen vrienden mee wou zijn? En waarom was 

dat dan? Heb je dat toen gezegd?  

Heb je al eens een denkbeeldige vriend gehad? En hoe heette die dan? En is die verdwenen 

of heb je die nog?  

 

Schrijfopdracht 

 

Teken een postkaartje voor je beste vriend(en) en schrijf op de achterkant wat je zo leuk aan 

hem vindt. Geef het kaartje aan de vriend en geef hem een dikke knuffel erbij! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanche en Forza (een kakafonie) 

 

Concept, spel en tekst: Sofie Palmers en Katrien Pierlet 

Coach: Filip Bilzen 

Muziek: Michiel van Cleuvenbergen, Sofie Palmers 

Decor en techniek: Kristof Oosterlynck 

een productie van VZW Palmers & Pierlet, coproductie Vrijstaat O i.s.m. STUK, Rataplan & Vormingscentrum 

Destelheide, verkoopsbureau Thassos 

Brussel BRONKS ZO 15/9, 11u en 15u 

Schoten ZO 22/9, 11u en 15u 

Bierbeek ZA 28/9, 15u en 17u30 

Tongeren ZO 29/9, 15u en 17u30 

Dendermonde WOE 2/10, 15u 

Roeselare ZO 6/10, 14u en 16u30 

 


