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Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met 
de musici van het orkest: dat is educatie bij 
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. 

Op onze website phion.nl kun je het complete overzicht 
voor het basisonderwijs vinden en bieden we ook 
laagdrempelige projecten via ons gratis online leskanaal. 
Nieuwsgierig wat we voor jouw school kunnen betekenen? 
We helpen je graag verder.

Educatie bij Phion
Bij Phion gaan we uit van vernieuwend cultuuronderwijs waarin het kind centraal staat. Zo bouwen we 
samen met scholen en culturele partners aan kwalitatief muziekonderwijs. Alle educatieve activiteiten 
zijn gefocust op het trainen van culturele competenties bij kinderen op het gebied van creativiteit, 
verbeeldingskracht en verbinding. Dit helpt jonge mensen om de veelzijdige wereld te interpreteren 
en daar zelfbewust en weerbaar mee om te gaan. Dit bereiken we door leerlingen zelf muziek te 
laten maken en bij te dragen aan receptieve kunsteducatie. We leren ze kijken en luisteren naar 
professionele kunst. Dat maakt educatie van Phion uniek.

‘Een uur lang stilzitten en naar muziek 
luisteren, daar worden de meeste 
kinderen niet vrolijk van. En dat  
hoeft ook niet: kinderen ervaren 
bij Phion klassieke muziek door 
mee te zingen en te dansen in een 
betekenisvol verhaal.’ 

‘In kleine en simpele stappen leren 
de leerlingen van niets iets te maken. 
Creativiteit en plezier zijn daarbij 
super belangrijk. Het hoeft juist 
niet perfect, zolang het maar een 
blijvende indruk achterlaat.’

‘In onze huidige maatschappij levert 
muziekeducatie een belangrijke 
bijdrage. Door kunst ontwikkelen 
leerlingen vaardigheden als creatief 
denken en samenwerken waardoor ze 
leren omgaan met complexe situaties.’

Zo bereik je ons:

Phion.nl/educatie
educatie@phion.nl
085 - 023 08 00

Monique Eva Carlijn

Een kennismaking met de nieuwe muzikale wereld 
die steeds weer grote indruk maakt op de 
leerlingen en leerkrachten. Voor ieder leerjaar 
hebben we aansprekende en indrukwekkende 
muziekprojecten. De verwondering en verbazing, 
de enthousiaste gezichten wanneer de leerlingen 
meedoen met het orkest en de sleutelervaringen; 
daar doen we het voor! 

In deze flyer kun je ons aanbod voor schooljaar 2022-2023 
vol interactieve en bijzondere schoolconcerten en 
projecten vinden. Maar daarnaast is er nog veel meer te 
ontdekken en te beleven met het orkest! 

Tip: deze flyer is per vlak af te scheuren.  
Zo kun je ons aanbod gemakkelijk met collega’s delen!

Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met  
de musici van het orkest: dat is educatie bij  
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. 

LessonUp, het leskanaal van Phion

Gratis 
online les- 
materiaal!

Phion leskanaal in LessonUp
Binnen LessonUp heeft Phion een eigen leskanaal. In dit 
Phion kanaal vind je interactief lesmateriaal bij al onze 
projecten waarbij leerlingen zich kunnen voorbereiden op het 
concertbezoek en de bijbehorende participatie-elementen. 
Ook staan er muzieklessen op voor dagelijks gebruik in de 
klas. Zo maak je ook buiten de concertzaal kennis met het 
symfonieorkest. Het interactieve lesmateriaal versterkt de 
kwaliteit van het muziekonderwijs. De lessen zijn gratis en 
gemakkelijk te vertonen op het digibord.

Via phion.nl/basislesmateriaal vind je alle muzieklessen die 
bijdragen aan de kerndoelen van SLO (Stichting Leerplan 
Ontwikkeling), opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. De leerlingen leren alles over ritme, 
ervaren dat muziek emotie is en testen hun instrumentenkennis 
met een bingo. De lessen zijn stapsgewijs opgebouwd en doen 
een beroep op de creatieve inbreng van de leerlingen. 

Scan de QR-code  
om rechtstreeks  
naar het lesmateriaal 
te gaan!

Wil je liever een korte activiteit in de 
klas? Ook voor muzikale energizers kun 
je terecht op het online leskanaal. 

groep 1-2

Hans & Grietje

BO groep 1/2 

35 minuten

In kleine theaters en kulturhusen  
in Gelderland en Overijssel

€ 5,50 per leerling

Data: Najaar 2022.  
Scan voor exacte speeldata  
de QR-code hieronder.

Je kent vast wel het sprookje van Hans en Grietje. Vijf blazers 
van Phion vertellen samen met twee actrices het beroemde 
sprookje van Hans en Grietje, met een moderne twist. Een 
spannend verhaal vol bekende kinderliedjes en volkswijsjes. 
En iedereen mag meezingen en dansen! Met een kleurrijk 
decor van kunstenares Cynthia Borst komt dit vrolijke concert 
helemaal tot leven.

Het lesmateriaal bestaat uit 3 voorbereidende lessen en een 
reflectieles. De lessen zijn beschikbaar via ons online 
leskanaal en op het digibord te geven. 

Hans & Grietje is een coproductie met de  
Nederlandse Reisopera.

Hans & Grietje

Scan de QR-code
voor meer informatie  
en om aan te melden

School- 
concerten

Scheur deze kaart af en deel deze met collega’s!

groep 3-5

Lejo ontdekt het orkest 

Bekend
van 

Sesamstraat

BO/SBO groep 3 t/m 5

45 minuten

In middelgrote concertzalen  
en theaters in Gelderland en Overijssel

€ 5,50 per leerling

Data 2023:
19.01+20.01 Musis Arnhem
24.01 De Voorveghter Hardenberg
25.01 Theaterhotel Almelo
26.01 Orpheus Apeldoorn
27.01 Dorpshuis Heerde
07.02 Muziekcentrum Enschede
08.02 Stadsgehoorzaal Kampen
09.02 De Vereeniging Nijmegen

Lejo (bekend van Sesamstraat) komt wegens groot succes 
weer op bezoek bij Phion! Met zijn grote ogen neemt hij 
leerlingen mee naar een bijzondere en muzikale wereld.  
Want hoe dirigeer je eigenlijk een orkest? En hoe klinken al 
die verschillende instrumenten? Terwijl Lejo grappige streken 
uithaalt komen er allerlei muziekstijlen voorbij.  
En… alle kinderen krijgen papieren oogjes mee zodat ze in de 
klas verder kunnen spelen.

Het lesmateriaal bestaat uit 3 voorbereidende lessen en een
reflectieles. De lessen zijn beschikbaar via ons online 
leskanaal en op het digibord te geven.

Lejo ontdekt het orkest

Scan de QR-code
voor meer informatie  
en om aan te melden

School- 
concerten

Scheur deze kaart af en deel deze met collega’s!

BO/SBO groep 5 t/m 8

55 minuten

In grote concertzalen en theaters 
in Gelderland en Overijssel

€ 5,50 per leerling

Data 2023:
01.06 Muziekcentrum Enschede
02.06 Musis Arnhem
06.06 Odeon Zwolle
07.07 De Vereeniging Nijmegen
08.06 Hanzehof Zutphen
09.06 Schouwburg Hengelo
13.06 Orpheus Apeldoorn
14.06 Amphion Doetinchem
15.06 Deventer Schouwburg

Wegens groot succes organiseren we weer een interactief 
concert voor groep 5 t/m 8. Alles wat niet gebruikelijk is 
tijdens een klassiek concert, mag nu juist wel.   
Zingen, dansen, een regenkoor maken, drummen op je 
lichaam… Sterker nog: al deze actie wordt juist 
aangemoedigd! Samen met het orkest en verteller  
Eric Robillard zingen de leerlingen het ontroerende en 
spannende verhaal over de elfjarige Rafiq die helemaal  
alleen als vluchteling naar Nederland komt. 

Leerlingen bereiden het concert in de klas voor met behulp 
van het lespakket. De lessenserie bestaat uit 5 voor-
bereidende lessen met instructiefilmpjes zodat de kinderen 
stap voor stap alle bewegingen en liedjes leren. 

Concert voor Rafiq

Scan de QR-code
voor meer informatie  
en om aan te melden

School- 
concerten

Scheur deze kaart af en deel deze met collega’s!

groep 5-8

Concert voor Rafiq  

Interactief
concert

groep 5-8

Een 6-delige online serie

Gratis 
lesmateriaal 

met 
instructie- en 
bonusvideo’s

Waarom wordt een film minder spannend als je het geluid 
uitzet? En waarom moet je soms huilen als je naar muziek 
luistert? In deze 6-delige online serie beantwoorden Freek  
en Eric al jouw vragen en nemen ze je mee in de wereld van 
Phion. Vol spannende, hilarische en ontroerende 
ontmoetingen met het orkest en de musici. En… de heren 
zoeken zelf ook de grenzen op. Want hoeveel water past er 
eigenlijk in een tuba? En waarom schrijft Freek stiekem  
een liefdesbriefje?

Vlieg mee met Phion

Een 6-delige online serie vol spannende  
en hilarische ontmoetingen met het orkest en  
de musici

Via het online leskanaal zijn de 
afleveringen en de bijbehorende 
instructie- en bonusvideo’s te bekijken. 

De leerlingen gaan in iedere les aan de 
slag met de participatie-elementen uit 
de Vlieg mee met Phion-videoclip.  
Van zang tot dans en van bodypercussie 
tot boomwhackers. In de laatste 
aflevering komen alle elementen samen 
en kunnen ze het volledige Vlieg mee 
met Phion-lied meedoen. 

Scan de QR-code  
en ga direct naar de 
afleveringen en het 
bijbehorende lesmateriaal

Scheur deze kaart af en deel deze met collega’s!


