
 

 
Lesbrief bij de interactieve muziektheater- 
voorstelling  Piratenprinses (3+) 

     

  

 
Voorwoord 

Binnenkort bezoekt u met uw groep Piratenprinses van Theater Tweekant. Piratenprinses is 
een interactieve muziektheatervoorstelling voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. De speelsters 
spelen toneel, rappen, zingen liedjes en begeleiden zichzelf daarbij live op keyboard, ukelele 
en drumsticks. Interactie is een belangrijk onderdeel bij de voorstelling; de kinderen mogen 
regelmatig meedenken en soms meedoen; bijvoorbeeld met zeilen hijsen en evt. zingen of 
rappen.  

Over de voorstelling 

De tekst en de muziek van dit stuk is van componist en muziekdocent Mari-anne Hof. Kira 
Kool/Marieke van der Have en Michelle Smit./Eva Fiselier, allen afgestudeerd muziektheater 
aan het conservatorium, zijn de spelers/ zangers. Derk Oudshoorn (van Theatergroep 
Koeterwaals) heeft het geregisseerd. Elze van den Akker deed de theatervormgeving.    

Thema 

Piratenprinses heeft als thema's stout en stoer zijn als een piraat of lief en keurig zijn als een 
prinses. Het onderliggende thema is: Wie ben ik? En dat er ook een tussenvorm van een 
prinses en een piraat is; een prinses die wel stoer mag zijn en een piraat die best lief mag 
zijn.  

 
 



 
Korte inhoud voorstelling 
Er was eens een prinses… Penny heette ze. Ze had alles wat haar hartje begeerde en ze 
was heel mooi. Maar toch vond ze het prinsessenleven saai. Ze droomde van het leven van 
een avontuurlijke piraat met varen op zee en vechten met een zwaard. De koningin werd 
hopeloos van haar. Ze moest toch een nette gehoorzame prinses worden als ze later het 
land moest besturen? Toen verscheen er zomaar ineens een piraat; Pieter. Hij  leerde Penny 
snel hoe ze een piraat kon worden en samen gingen ze op weg …op het piratenschip. Maar 
had Penny wel zeebenen? Hoe zou dat allemaal aflopen? 

 
Voorafgaand aan de voorstelling 
 
Om uw klas op de voorstelling voor te bereiden volgen hieronder drie opdrachten. Het is fijn 
als u in ieder geval voor één van de opdrachten ruimte en tijd kunt inbouwen. Het zal niet 
alleen de nieuwsgierigheid van uw klas verhogen, het zal ook meer begrip en daardoor 
kijkplezier opleveren. 
 
 
1.Piratenprinses? (gesprek, tussendoel geletterdheid: filosofie) 
 
Vertel de kinderen dat ze binnenkort de vertelvoorstelling Piratenprinses gaan zien. 
Hoofdpersoon in dit verhaal is Penny. Zij is een piratenprinses. Bespreek met de kinderen 
dat je dan eigenlijk twee dingen bent. Welke? (Piraat en prinses)?  
 
* Hoe ziet een piraat er uit? (Hoed, zwaard, afgeknipte broek) 
Wat doet een piraat ? (zeilen of roeien op een piratenschip, vechten met een zwaard en een 
schat zoeken)  
 
* Hoe ziet een prinses eruit? (Lang haar, jurk, muiltjes, kroon)   En wat doet een prinses? 
(Netjes,  en mooi zijn en later een koningin worden die het land bestuurt.)   Laat de kinderen 
a.d.h.v. de titel Piratenprinses raden hoe ze denken dat Penny eruit zal zien. En of het wel 
bestaat een Piratenprinses?   
 
* Wat zou je zelf willen zijn? Een prinses, een piraat, een Piratenprinses of en 
Prinsessenpiraat?  
 
Er bestaat zelfs een prentenboek dat Piratenprinses heet. Leuk om voor te lezen. Het gaat 
ook over een prinses die piraat wordt op een piratenschip. Maar dit verhaal loopt anders af 
dan de voorstelling. Wat is het verschil?  
 

 
 



 
2. Piratenboeken  en prinsessenboeken(voorlezen/ luisteren, geletterdheid verhaalbegrip) 
 
Op uw school zijn vast voorleesboek over piraten, en prinsessen aanwezig. Voor een goed 
begrip van de kinderen over wat piraten en prinsessen zijn, is het nu een goed moment om 
daaruit voor te lezen.   
 
Piratenboeken 
 

   Aadje, het liefste piraatje sinds tijden, mag dan wel opgroeien op 
zee en omringd worden door stoere piraten, hij moet net als iedereen zijn bord leegeten, zich 
goed wassen én leren  

 

   Het huis naast dat van Sanne staat al jarenlang te koop. Nu wordt het 
opeens bewoond door de stoere Sam en zijn piratenfamilie. Met haar nieuwe buurjongen beleeft 
Sanne geweldige avonturen, maar in haar dorp Suf-aan-Zee wordt flink geroddeld over de familie 
Vrijbuiter... 
 

   Willem is een humeurige en mopperende zeerover, maar met het               
jongetje Paul sluit hij vriendschap en aan hem vertelt hij al zijn avonturen… 
 



Dappere zeerovers en stoere landrotten opgelet! 
Een oude fiedelaar zingt over een gezonken schat. Piratenkapitein Paarsbaard hoort het lied en gaat 
samen met zijn stoere bemanning en de fiedelaar ter zee. 
De fiedelaar waarschuwt onderweg voor het gevaar dat de bemanning wacht, maar kapitein 
Paarsbaard lapt dat aan zijn houten poot. 
Had ie dat nou maar niet gedaan... 

Wil je alles weten over piraten? In dit boek lees je meer 
over de kleren die een piraat draagt, hoe hij op zee en aan wal leeft. Hoe ziet een echte piratenboot 
eruit? Wat maakt een piraat allemaal mee? Wat doet hij als een andere piratenboot aanvalt?  

 Sam mag in zijn prachtige piratentent in de tuin slapen. 
'Verboden voor elfjes!' roept hij als zijn vervelende zusje, Emma, bij hem wil blijven. 
Maar als Sams zaklamp uitgaat en hij RITSEL, RITSEL, RITSEL hoort in de tuin, is hij opeens niet meer 
zo dapper... 
 
 



Prinsessenboeken 
 

   Het verhaal gaat over een meisje dat een beetje raar 
wordt aangekeken omdat ze geen mooie jurk aan heeft doordat haar ouders daar geen geld voor 
hebben. 
 

   Liselotje is een meisje/ en ze woont in een paleisje 
in een land hier ver vandaan/ waar heel veel paleisjes staan. Een voorleesboek op rijm over het 
bekende prinsesje Liselotje.  
 

.    Een boek met illustraties , spannende verhalen,leuke lessen 
en oefeningen, hoe word ik een prinses? Er zit een kroontje bij en een cd met verhalen en  
prinsessenspraaklessen. Een doe boek. Wat zijn goede tafelmanieren, hoe spreek je met twee  
woorden, hoe gedraag je je in gezelschap.  



   Prinses Arabella is jarig. Ze wil een heel bijzonder cadeau (een 
olifant). En ze krijgt haar zin, of niet? 
 

   Omdat prinses Pauline steeds winden (protten) laat, wil 
niemand met haar omgaan. Haar moeder lacht alleen als ze een wasknijper op haar neus heeft. De 
koning denkt dat een prins haar kan helpen en doet een oproep aan allerlei prinsen in het rijk. 
 
2. Werkmuziek (praten over muziek; soorten muziekinstrumenten) 
 
In de voorstelling komen verschillende muziekinstrumenten voor. Welke?  
Keyboard, ukelele en percussiestokken. En is de stem ook een instrument? Waar om 
wel/niet/)  
 
* piano/ keyboard)  
 

 



Ukelele met snaren maar kleiner dan een gitaar)  
 
Drumstokken  (trommelstokken ) 
 

  
 
Eigenlijk kunnen veel dingen om je heen ook een instrument zijn; ook al zijn ze eigenlijk niet 
als instrument bedoeld. als je op je tafel tikt of slaat, dan is die tafel een trommel. Helemaaal 
mooi wordt het als je potloden als trommelstokjes gebruikt. Maar als je alleen maar op je 
stoel gaat zitten, dan is het geen instrument dan is het een stoel om op te zitten. Wat kan je 
in je klas nog meer gebruiken als trommel? (bijv. een stoel, of de vloer)     
 
Je stem is ook een instrument: je kan er muziek mee maken (zingen). En soms kan een 
stem ook een instrument zijn als hij praat, dus zonde dat je zingt. Dat heet rappen; en dat is 
praten met een ritme, of op een beat.      
 
Penny rapt als ze vertelt aan de piraten wie ze is. Leg de kinderen uit wat het verschil is met 
gewoon praten?   (Gewoon praten is zonder beat.) 
 
Bijv. Zeg eens gewoon pratend : Ik ben Penny Piraat  
 
En beluister nu eens de volgende link.  
https://drive.google.com/open?id=1JPqDocg7BugioR2FkbVh1VaF8xeHJcgB 
 
Daarin wordt het zinnetje Ik ben Penny Piraat gerapt. Hoor je het verschil?  
 
Je hoort het volgende:  
(4 tellen vooraf en dan klap je op de stukjes waar een streep onder staat.) 
  1           2              3                   4       

 
Ik ben   Penny  ,  Penny   Piraat   
 

 
In groep 1 en 2 rapt de leerkracht het liedje en dan probeer de leerkracht de leerlingen in de 
maat mee te laten klappen. Een variatie is als je bewegingen bij de tekst maakt.  

 
Ik ben   Penny   Penny        Pi- raat( Wijs naar jezelf) 
 
Niemand die  mij  ver- slaat.   …   (Nee schudden en ook met je  
              wijsvinger.) 
 
Hoed op mijn hoofd.   Zwaard in mijn hand (Wijs naar de ‘hoed’ en  
       doe alsof je een zwaard in 
                                                                                 je hand hebt.) 

     Pi- raat zijn  is          bril- jant! (Ga stoer staan met de borst vooruit.)  
 



Beluister eens de volgende link.  
https://drive.google.com/open?id=1UmQtV3hChKDHWBrUf1PPxonxBG_A4I-x 

 
Dat is het hele gerapte lied van Penny.   

 
 
Uitbreiding voor groep 3 en 4  
De leerkracht leert nu ook de tekst van de rap aan de kinderen aan. Op de manier van voor-
apen en naäpen (of als een piraat die het voorzegt en zijn papegaai die het nazegt.)  
 
Als het goed gaat en de kinderen willen meer dan kunnen ze ook couplet 2 en 3 aanleren.   

PENNY 

Ik ben Penny Penny Piraat. 

Niemand die mij verslaat.  

Hoed op mijn hoofd.  

Zwaard in mijn hand 

Piraat zijn is briljant.  

 

 PENNY 

Ik ben Penny Penny Piraat. 

Niemand die mij verslaat.   

Ik kan vechten.  

Al ben ik niet lang, 

Ben voor niemand bang.        

 

 PENNY 

Ik ben Penny Piraat. 

Niemand die mij verslaat. 

Misschien is dat fout, 

Ik doe wat ik wil,  

Ik ben lekker stout. 



Werklied Lied Piraten moeten hijsen? (muziek, liedje aanleren en bewegen) 
 
Er wordt werkmuziek gemaakt in de voorstelling. Vroeger als er aan boord van een schip 
werd gewerkt dan zongen ze erbij. (Zeemansliederen.) Wat moet er gebeuren op een 
zeilschip? 
- zeilen hijsen, roeien met een riem en vechten met een zwaard. Je kan het lied ook 
uitbreiden met bijv. het dek schrobben; Piraten moeten schrobben, schrobben op het dek of 
Piraten moeten zoeken, zoeken naar een schat.  
 
Beluister de volgende link en beluister met de klas Piraten moeten hijsen.  
https://drive.google.com/open?id=1yq5xA2KejHsFuvqHREy_9iv_UJDQLqu- 
 
Vraag hen welke bewegingen er in dit lied bij het zeilen horen? Laat deze uitbeelden. 
Laat het lied een aantal keren horen en doe de bewegingen mee.  
Wie kan het refrein al meezingen? 
 
Tot slot: Veel plezier met voorbereiden! 
 
 
 
Na afloop van de voorstelling 
 
Om de inhoud Piratenprinses te verwerken volgt hier een set cognitieve en creatieve 
activiteiten.  
 
Praten over de voorstelling (tussendoel geletterdheid verhaalbegrip) 
 
- Wat vond je spannend, grappig, moeilijk? 
- Wie kwamen er allemaal in het verhaal voor? (Penny, Pieter Piraat, de Koningin, Lorre de 
papegaai) 
-  Penny leek een prinses, maar wat was ze echt?  Hoe heten de prinsessen van Nederland?  
-  Was Pieter een echte piraat?  
 
 
 


