CONCERT MAGIQ
is een concert voor kinderen vanaf 2,5 jaar,
voor de meesten hun allereerste concert ooit,
een wonderlijke muzikale reis.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet gaan in concert magiq op zoek naar
het meeslepende van muziek, iets wat peuters zeer intuïtief kunnen beleven,
soms heel hartstochtelijk en magisch.
CONCERT MAGIQ bestaat integraal uit nieuw gecomponeerde nummers van Bos
en Voet zelf; nieuwe Nederlandstalige liedjes met ook strofes of refreinen in
andere talen (Spaans, Turks, Engels, Portugees, Arabisch, Frans, Italiaans).
Over bijzondere momenten in een kleinmensenleven: de eerste keer kijken
naar de wolken, bij opa en oma logeren, de ogen van de poes die in het donker
licht geven of het zien van de volle maan en de sterren.

Magisch denken
Magisch denken: een peuter kan nog geen onderscheid maken tussen fantasie
en werkelijkheid. Alles wat hij niet snapt, verklaart hij door zijn fantasie te
gebruiken. Dingen die in de werkelijkheid niet kunnen, zijn voor hem wel
werkelijkheid. Daarom is het heerlijk om voor deze doelgroep van peuters te
spelen omdat ze zo eerlijk en open kijken en luisteren. Dit publiek verwacht
van ons als performers dat we eerlijk en genereus zijn net als zij.

Wist je dat
samen muziek maken of zingen harmonie brengt?
muziek en beweging tot de diepste laag in de psyche van de mens behoren?
muziek troostend kan zijn, energie kan geven en verbindend kan werken?

Ter inspiratie
1) Welk lied hoor/zing je graag? Welk lied zing je of hoor je thuis
veel?
2) Zing een liedje in je moedertaal (ook al kunnen de andere
kinderen de taal niet spreken bij muziek kan je meestal toch volgen
door ritme en de melodie).
3) Welke liedjes zingen jullie in de klas?
4) Welke geluiden kan je met je stem maken? (dierengeluiden,
regen nadoen, snurken, niezen, piepen ... ) (bv: je stem verandert
als je neus dicht knijpt, als je je handen langs je mond plaatst)
5) Wie kan er geluiden maken met zijn mond of handen? (blazen,
knippen, klappen in je handen ... )
6) Welke geluiden vind je leuk? Ruisen van de bladeren, fluitketel,
regen, wind, spinnen van een poes ...
7) Zijn er geluiden die je eng vindt?
8) Verzamel wat potten en pannen, kokosnoten of andere
alledaagse voorwerpen en maak er muziekinstrumenten van.
(kralen, pollepel, belletjes, koebel, dicht potje met rijst of bonen of
een fles water schudden)
9) Heb je ook iets wat je ouders iedere avond doen? (over je
hoofd aaien, een kus geven, een kruisje en liedje zingen …)
10) Zijn er ouders of broer/zus of opa/oma die een instrument
bespelen die dat in de klas zouden willen komen doen?
11) Welk muziekinstrument zou je willen zijn?
12) Wat hoor je als je luistert ? (maak het stil in de klas en geef
luisterervaringen mee). Wat horen ze? Hun eigen buik of iets in de
klas of buiten bv. een auto of vogel of de tram.
13) Zet een klassiek muziekstuk op in de klas en luister er samen
naar. Vraag erna om in hun eigen woorden te zeggen wat ze
gehoord hebben.

Wat doe je als je aankomt in het theater ?
* eerst je jas weghangen
* naar de wc gaan om te plassen
* rustig binnenkomen in de zaal
* gaan zitten op de kussens/bankjes (er is een plaatsje voor
iedereen, dus je hoeft niet te dringen)
* de zaal zal donkerder worden omdat het licht op de muzikanten
schijnt, hiervan hoef je niet bang te worden
* er wordt niet gegeten of gedronken tijdens het concert
* niet praten tijdens het concert, maar luisteren
* samen het concert beleven (samen kijken en luisteren)
* als het concert gedaan is en de muzikanten buigen dan klap je in
je handen (dit heet applaus)
Voor de juffen/meesters/begeleiders/ouders :
* GSM uitzetten
* Hou er rekening mee dat het concert ongeveer 40 minuten
duurt, gelieve voor aanvang van het concert nog even met de
kinderen naar het toilet te gaan.
* Gelieve geen foto’s te maken tijdens het concert.
Er is eventueel wel mogelijkheid om dit na het concert te doen.

Sluit je ogen.
Doe een wens.
Niet te luid,
mooie mens.
uit WENSLIED (Esmé Bos & Bart Voet)

CREDITS
Esmé Bos: tekst & zang
Bart Voet: muziek & arrangementen, gitaar, toetsen, loopstation & zang
Geert De Wit: decor & techniek
Katja Pire: bewegingsadvies
Lies Maréchal: kostuums
Karolina Maruszak: foto’s
verkoop: Thassos
met steun van de Vlaamse Gemeenschap

www.bos-voet.be

