
 

 
 

Nooit meer uit logeren 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 
 
Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Ik heb een vraag; wie van jullie is er wel eens uit logeren geweest? Gezellig hè! Ik vond 
logeren ook vaak een beetje spannend. Weet je waarom? Ik hoorde allemaal gekke 
geluiden: krrrrr…tik tik tik…prrr… Dan ging ik snel met mijn hoofd onder het deken. 
krrrrr…tik tik tik…prrr… Ik hoorde altijd allemaal vreemde geluiden in het huis.  
Herkennen jullie dat? 
 
Ik ken ook een liedje over ‘logeren’… luister maar mee  
(bladmuziek op volgende pagina) 
 
Beluisteren 
‘Nooit meer uit logeren’ met zang kan je hier beluisteren. 
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 
 
  
 
 
 
 
  

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_22_mp3_nooitmeeruitlogeren.mp3


 

 
 

  



 

 
 

Klankimprovisatie en spelen 
Bij dit liedje gaan we een klankvoorstelling maken. Een klankvoorstelling is een 
improvisatie van verschillende instrumenten en/of geluiden. In het geval van deze 
aflevering doen we dat gebruiken we diverse instrumenten die een enge sfeer weergeven.  
 

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt?  
- Thundertube    - Flex a tone 
- Roertrom    - Ratelaar 
- Wha wha tube   - Windbuis 
- Kokiriko 

 
In de uitzending wordt gebruikt gemaakt van bestaande instrumenten. Heb je deze niet bij 
de hand, dan kan je ook naar geschikte geluiden zoeken met behulp van huis-, tuin- en 
keukenvoorwerpen of andere instrumenten. Het enige wat belangrijk is, is dat het ‘enge’ 
geluiden moeten zijn.  
 

Speelwijze 
Wijs één kind als dirigent aan. Verdeel de rest van de kinderen in groepjes met elk 
verschillende instrumenten. De dirigent bepaalt wanneer de kinderen de instrumenten 
mogen bespelen. Dit gaat als volgt: 

- De dirigent wijst aan welk groepje mag beginnen met spelen. 
- De dirigent maakt het crescendo* gebaar. Met dit gebaar maakt de dirigent duidelijk 

of de instrumenten harder of zachter moet gaan spelen. 
- Tot slot maakt de dirigent het stopgebaar** Dit is het teken dat de instrumenten 

moeten stoppen. 
 
*Het crescendo gebaar beeld je uit door je handen dichtbij en verder uit elkaar te houden. 
Wanneer je de ruimte groter maakt, betekent dit dat je harder moet spelen.  
**Spreek met elkaar een stopgebaar af  
 

Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Nooit meer uit logeren’ is de zingende 
zaag. Benieuwd naar het geluid van de zingende zaag? Je kunt het hier beluisteren.  
 
Wist je dat… 

- De zingende zaag één van de weinige strijkinstrumenten is zonder snaar 
- Hoe meer het blad gebogen wordt, hoe hoger de toon wordt  

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

