
Muziekkapel Defensie speelt ‘Peter en de Wolf’
voor basisscholen in De Centrale

Eén van de drie Muziekkapellen van Defensie brengt op dinsdag 19 december 2017
in De Centrale twee gratis schooluitvoeringen van ‘Peter en de Wolf’ van de
Russische componist Sergei Prokofiev. Beide concerten zijn volledig volgeboekt.
In totaal genieten 470 Gentse kinderen tussen 10 en 12 jaar van dit bekende
muzikale sprookje.

Een vijftal jaar geleden werkte Defensie een nationaal project uit, waarbij de drie
muziekkapellen van Defensie een reeks voorstellingen gaf voor leerlingen van
basisscholen door het hele land. Dit jaar kreeg het provinciecommando Oost-Vlaanderen
de kans om nogmaals een aantal concerten te organiseren in de provincie Oost-
Vlaanderen. Deze concerten vinden plaats in Sint-Niklaas, Eeklo, Destelbergen, Gent en
Geraardsbergen.



Concerten in Gent

In Gent biedt Defensie in samenwerking met Onderwijscentrum Gent twee concerten aan
op dinsdag 19 december 2017 om 10 en om 14 uur, in De Centrale. Elke uitvoering duurt
ongeveer 1 uur. Uitvoerend orkest is de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, het
harmonieorkest van de landcomponent.

Leermomenten

Doel van de concerten is om leerlingen van de basisschool op een toegankelijke manier
klassieke muziek te laten ontdekken en beleven. Ook kan deze voorstelling aanleiding
zijn voor onderwijzers om met hun klas rond bepaalde thema’s te werken, zoals muziek
en cultuur, geschiedenis, het leger, de Noord-Zuidverhoudingen enzovoort.

Structuur uitvoering

Om de kinderen kennis te laten maken met een (harmonie)orkest, met de verschillende
instrumenten en met klassieke muziek in het algemeen, is er tijdens de uitvoering wat
omkadering voorzien. Aan de voorstelling van ‘Peter en de Wolf’ gaat een woordje uitleg
vooraf over wat een orkest doet en over het muziekstuk zelf. Vervolgens start het
concert, waarbij aanvankelijk nog tien stoelen in het orkest leeg zijn. Een verteller stelt
deze ‘laatkomers’ een voor een op een ludieke manier voor, met het instrument dat hij/zij
bespeelt. Als het orkest voltallig is, volgt een korte toelichting over het leger. Vervolgens
speelt het orkest het Belgische volkslied, waarna het verhaal van ‘Peter en de Wolf’
begint. 

Minder bekende rol Defensie

Deze concertreeks past in de minder bekende, ‘zachte’ kant van Defensie, dat ook een
sociale, educatieve en culturele rol wil vervullen. Deze wordt onder meer ingevuld door
de concerten van de drie muziekkapellen van Defensie: de Koninklijke Muziekkapel van
de Gidsen, de Muziekkapel van de Luchtmacht en de Muziekkapel van de Marine. De
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, het oudste professionele orkest van België, werd
opgericht in 1832 als particuliere muziekkapel van de koning.

Informatie
Wietske Vos, communicatie Onderwijscentrum Gent, gsm 0486 489 145, e-
mail wietske.vos@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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