
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesbrief bij het theaterconcert met de liedjes van Jeroen 

Schipper   



Hallo, 

Mijn naam is Jeroen Schipper. 

Wat leuk dat jullie naar mijn 

theaterconcert Swingen als een 

kangoeroe komen dat ik samen 

met mijn Boegiemanband voor 

jullie ga spelen. Het wordt een 

wervelende muzikale 

voorstelling vol liedjes en 

grapjes waarin het publiek van 

harte wordt uitgenodigd om 

mee te zingen, mee te klappen 

en te dansen.  

Met liedjes in verschillende stijlen nemen we jullie mee op een 

vrolijk muzikaal avontuur. Om het voor de kinderen nog leuker 

en interessanter te maken hebben we in deze lesbrief wat 

informatie en opdrachten verzameld om ze alvast in de 

stemming te brengen.  

De liedjes uit de voorstelling komen uit mijn liedbundels voor 

het basisonderwijs Rood rood mannetje, Daar komt de 

boegieman! en Swingen als een kangoeroe. Meer informatie 

daarover en nog meer vind je op www.jeroenschipper.info. 

Heel veel plezier alvast!  

http://www.jeroenschipper.info/


 

 

 

 

Ik (Jeroen Schipper) ben naast liedjesschrijver ook 

muziekdocent en heb daardoor in de praktijk geleerd wat wel 

en niet werkt in een kinderliedje. Mijn voorkeur ligt bij actieve 

liedjes met vaak een knipoog en een uitdaging er in. Voor dit 

concert heb ik vooral de liedjes gekozen die uitnodigen tot 

meedoen. De kinderen zijn dus vrij om te reageren, mee te 

klappen, te dansen en te zingen. Dat is niet bij alle concerten 

vanzelfspekend…  

 

Het is leuk vooraf om met 

kinderen te praten over 

concert-etiquette. Hoe 

gedragen mensen zich bij 

een klassiek concert? En hoe 

bij een hardrock concert? Of 

bij een DJ? En wat zou er 

gebeuren als je dat zou 

omwisselen? 

Gebruik luistervoorbeelden uit verschillende stijlen en laat de 

kinderen uitbeelden hoe ze zich zouden moeten gedragen. Of 

juist niet… 

Swingen als een kangoeroe duurt ongeveer 50 minuten. In die 

ruim drie kwartier komen allerlei liedjes langs over originele en 

aansprekende onderwerpen. We verklappen natuurlijk nog niet 

alles, maar reken op kabouters, draken, de familie Gaai en 

natuurlijk die swingende kangoeroe!  

 

 



 

 

 

 

Er zit een liedje in de voorstelling over de namen van al je 

vingers. Het heet Vingerswinger. Jeroen vindt het zelf een 

beetje te moeilijk…  

Je kunt met de klas ‘stiekem’ al van tevoren oefenen met 

onderstaand filmpje, zodat jullie het tijdens het concert al heel 

goed kunnen! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8nzmtM-oRp0 

 

 

 

 

Eén van de liedjes gaat over een chocokrokodil! Een 

chocokrokodil is natuurlijk bruin. Lichtbruin, als het een melk-

chocokrokodil is. Of donkerbruin het een pure chocokrokodil is. 

En er zijn vast ook witte chocokrokodillen. Of met nootjes! 

Hoe dan ook, met onderstaande kleurplaat kun je de kinderen 

uitnodigen om hun fantasie de vrije loop te laten. Laat ze zelf 

bedenken wat voor een krokodil het wordt. Een kaaskrokodil? 

Een bloemenkrokodil? Het kan van alles zijn. 

 

En als ze af zijn, nemen jullie er een paar mee naar de 

voorstelling? Dan kan je ze na afloop aan ons laten zien. Wij 

zijn heel benieuwd. 

http://www.youtube.com/watch?v=8nzmtM-oRp0


  



 

 

In de voorstelling komen allerlei muziekinstrumenten voor. 

Sommigen hebben de kinderen misschien zelfs nog nooit gezien 

of gehoord. Je ziet hieronder een paar leden van de 

Boegiemanband.  

Weten de kinderen hoe de muziekinstrumenten heten die op de 

foto’s bespeeld worden?  (de antwoorden staan onderaan de 

volgende pagina) 

 

       

     

 

 

 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  

 

Dit is meteen een mooie gelegenheid om de 

muziekinstrumenten op school weer eens tevoorschijn te halen. 

Laat er een paar horen en kijk of de leerlingen de namen 

weten. Vervolgens kun je een luisterspelletje doen: De klas 

heeft de ogen dicht en jij (of een leerling) laat één van de 

instrumenten horen. De klas mag raden welke het was.  

Als je van meerdere muziekinstrumenten er 2 of meer hebt  

kun je ook een soort luistermemory doen: Houd van elk 

instrument er één zelf voorin de klas en deel de rest uit. De 

ogen gaan weer dicht, of de stoelen worden omgedraaid. Nu 

speel jij (of een leerling) op één van de instrumenten voorin. 

De leerlingen die denken dat zij hetzelfde instrument vast 

hebben laten hun instrument horen. Vervolgens controleer je of 

het klopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden muziekinstrumenten: Zingende zaag, banjo, 

accordeon, wasbord en contrabas.  



 

 

 

In één liedje van de voorstelling raakt een klein biggetje zijn 

moeder kwijt. We gaan samen op zoek, maar: Wie is 

eigenlijk de mama van een biggetje? 

 

De koe…? Het paard…?  Nee toch?! 

 

De kinderen kunnen het biggetje helpen door alvast uit te 

zoeken hoe dat zit, dan kun je bij de voorstelling ook meteen 

meezingen. 

 

Het kind van een koe heet een….? 

Het kind van een paard heet een….? 

Het kind van een schaap heet een….? 

Het kind van een varken heet een….? 

 

Weten jullie het van nog meer dieren? 

Een olifant? Een vlinder? Een kip? 

 

Memory boerderijdieren 

Zoals we het biggetje bij zijn moeder hebben teruggebracht, 

kan je nog meer dieren bij elkaar zoeken met deze online 

boerderijdieren-memory. http://matchthememory.com/biggetje 

 

http://matchthememory.com/biggetje


 

 

Tot zover de voorbereidingen. Als je nog meer voorproefjes wilt 

kun je vast de trailer kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=NhVE0qqBo3Q 

Als je weer terug bent op school kun je de voorstelling nog 

nabespreken. Je kunt daarvoor de bovenstaande opdrachten als 

leidraad nemen. Of vragen stelen als:  

Welk liedje vond je het leukste/moeilijkste/gekste?  

Wie kon de Vingerswinger nou helemaal meedoen? 

Wie zouden er nog meer op de fiets meekunnen bij Papa Gaai? 

(Eén van de liedjes die niet in deze lesbrief voorkwamen) 

Welke muziekinstrumenten hebben we allemaal gehoord? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NhVE0qqBo3Q


Jeroen Schipper heeft inmiddels vier liedbundels gepubliceerd 

en drie prentenboeken. Ook verscheen er van zijn hand het 

boekje Een goed lied zingt zichzelf; een praktische handleiding 

voor wie zelf (kinder)liedjes wil schrijven. 

Alle informatie vind je op www.jeroenschipper.info 

 

Tot snel! 

Jeroen en de Boegiemanband! 

 

 

 

Foto’s Floris Heuer 

http://www.jeroenschipper.info/

