
In Rondo valt van alles te ontdekken; je loopt door een drukke winkelstraat, konijnen rennen voorbij, 
vanuit een raam spelen kinderen met marionetten en sommige voorbijgangers dragen vreemde koffers. 
De winkels hebben muziektermen als naam (crescendo, legato, dolce etc.).

Ga in een kring rondom het boek zitten, blader er rustig door en stel vragen als:
- Wat zie je?
- Welke geluiden zou je in deze straat kunnen horen? 
- Wat zou er in de koffers zitten?
- Waar denk je dat de mensen en dieren naartoe gaan?

Bij de ingang van theater Rondo staan mensen in de rij voor de kassa. Vouw de deur van dit theater 
open, klap het boek uit en laat de kinderen nu de binnenkant van het boek zien. Hier bevindt zich een 
theaterzaal vol met muziek, dans en limonade. Welke instrumenten worden in het orkest bespeeld? Als 
je goed kijkt zie je de mensen en dieren die eerder op straat te zien waren. De zeven konijnen die je in 
de straat kon tellen, zijn hier bijvoorbeeld ook. Wat valt de kinderen op aan de vorm van het boek? Leuke 
details om te bespreken zijn:

Kuif
In de kapsalon laat een man zijn haar doen. Kun je hem terugvinden in de theaterzaal? Hij speelt in het 
orkest. Zijn lange haren hebben plaatsgemaakt voor een kuif.
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Verf
Wie morst toch die verf op straat? Het is de man die de etalage van de muziekwinkel bekijkt. Binnenin 
kun je ontdekken dat hij nog meer verf heeft gemorst, en dat hij de tuba uit de etalage heeft aangeschaft.
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Lesbrief
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Twee geliefden
Op twee plekken in de straat kun je iemand zien wachten met een bos bloemen in de hand. Kun je ze in 
de theaterzaal terugvinden?

Kat
Bij wie hoort de kat op de stoel?
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Het fi lmpje van Rondo mist geluid. De kinderen kunnen dit zelf gaan maken.

Ga naar www.renskegerstel.nl/wedstrijd en laat het fi lmpje zien (bijvoorbeeld met een digibord). Als u 
wilt, kunnen we het bestand ook toesturen (mail naar: info@deharmonie.nl). Welke geluiden passen bij 
het fi lmpje, en hoe zou je die kunnen maken? Denk aan rinkelende kopjes in het café, een föhn bij het 
veegwagentje, een fi etsbel en voetstappen. 

Vraag de kinderen voorwerpen te verzamelen waarmee de geluiden gemaakt kunnen worden. Misschien 
kunnen ze ook hun eigen muziekinstrumenten meenemen? Dat zou mooi passen bij het orkest!

Leg alles klaar, start de fi lm, en probeer de geluiden zo goed mogelijk op het fi lmpje te laten aansluiten.  

Wedstrijd
Zijn jullie tevreden? Dan kunnen jullie een opname maken (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) en 
deze inzenden voor een wedstrijd. De leukste opnamen zullen onder het fi lmpje worden gemonteerd en 
online worden vertoond. De beste vijf inzenders ontvangen bovendien een exemplaar van Rondo.

De opname kun je mailen naar: info@deharmonie.nl. 

Let op: is het bestand groter dan 10mb gebruik dan bijvoorbeeld WeTransfer om het te versturen. Inzenden 
kan t/m 31 december 2022. 
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Aapje
Waarom denk je dat het meisje in de kinderwagen huilt? Kun je haar in de theaterzaal terugvinden? Hoe 
denk je dat ze zich nu voelt? Hoe kun je dat zien?




