
1 
 

1 
 

  



2 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste docent,  
 
 
Dit is het lesmateriaal rondom de voorstelling Notenkraker en Muizenkoning.  
 
Notenkraker en Muizenkoning is een zeer toegankelijke voorstelling voor alle leeftijden,  
een fantasievol verhaal met prachtige muziek van Tsjaikovski.  
 
Voor veel leerlingen zal het hun eerste ervaring zijn met ballet,  
met een groot theater en met een orkest.  
 
We vragen u om de voorstelling goed voor te bereiden,  
door aandacht te geven aan zowel de inhoud, als het bezoek aan Nationale Opera & Ballet.  
 
We hopen dat het zo voor iedereen een onvergetelijke ervaring wordt.  
 
 
Veel plezier met de voorbereiding en … 
 
 

Tot ziens op 14 december in Nationale Opera & Ballet! 
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VOORAF  
Bespreek met de klas dat u met elkaar naar een voorstelling gaat op 14 

december in Nationale Opera & Ballet.  

 

Het theater                                                                                                               

• Wie kent dit theater en weet waar het staat?                                                      

In Amsterdam, op het Waterlooplein  

• Welke groepen maken voorstellingen in dit theater?                                                       

De Nationale Opera en Het Nationale Ballet  

Ballet                                                                                                                       

U gaat met de klas naar een balletvoorstelling. Vraag de klas bijvoorbeeld:  

• Wat is ballet?  

• Zit er iemand op ballet?  

• Wat stellen de kinderen zich voor bij het zien van een 

balletvoorstelling?  

Inventariseer met elkaar wat iedereen bedenkt/associeert bij ballet en maak er 

bijvoorbeeld een woordbeeld van, of verzamel boeken en plaatjes op een 

zogenaamde decortafel.  

Ook de ‘negatieve’ geluiden mogen een plek krijgen.  

Na de voorstelling kunt u erop terugkomen of de leerlingen er nog steeds zo 

negatief over denken.  

Een voorstelling                                                                                                       

• Wie weet wat er allemaal nodig is om een balletvoorstelling te maken?             

O.a. muziek, tutu’s, spitzen, make -up, decor, licht, affiche, danspassen, een 

verhaal, oefenen en nog meer oefenen.  

Het Nationale Ballet                                                                                                

• Hoeveel dansers dansen er bij Het Nationale Ballet ?                                        

Het Nationale Ballet heeft 77 dansers in dienst. De Junior Company bestaat uit 

12 dansers uit allerlei landen. Dit zijn de ‘jonge’ dansers van de toekomst.             

Zij dansen soms mee in grote voorstellingen en gaan ook zelfstandig op tournee 

om ervaring op te doen.  
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NAAR HET THEATER  

Deze informatie is van belang om met de kinderen goed door te spreken,           

bij voorkeur een dag voor de voorstelling.  

Naar het theater                                                                                                  

Wat gaat er gebeuren als je naar het theater gaat? Wat gebeurt er als het 

zaallicht uitgaat? Wanneer moet je klappen en wanneer nou net niet? Voor veel 

kinderen is het bezoek aan deze schoolmatinee een eerste ervaring m et 

theaterbezoek. Daarbij zien ze – vaak ook voor het eerst – de enorme zaal van 

Nationale Opera & Ballet. En een orkest met dirigent en klassiek ballet. Genoeg 

reden om de klas goed voor te bereiden.  

Er zijn veel manieren om voor te bereiden. Hieronder een aantal suggesties.  

Wij hopen in elk geval dat de leerlingen zich ervan bewust zijn dat de 

voorstelling wordt gedanst door levende mensen en begeleidt door ‘echte’ 

muzikanten. Het is geen televisie. Het zou mooi zijn als leerlingen het stil zijn 

tijdens een voorstelling niet ervaren als plicht, maar omdat het zo mooi is om je 

in te leven in wat er op het toneel gebeurt. Of: omdat het zo mooi is de muziek 

te horen. Of: omdat het fijn is weg te dromen en niet te hoeven praten.           

We hopen dat het lukt hen zodan ig te betrekken dat ze gaan genieten van ‘het 

nieuwe’ en we danken u alvast voor de medewerking om dat te realiseren.  

Hoe denken kinderen hierover?  

• Wat is het verschil tussen het bezoek aan een theatervoorstelling of een 

bioscoopbezoek?                                                                                       

Antwoord bv.:  in een theatervoorstelling spelen mensen live. In een film kan er 

sneller gewisseld in plaats en tijd. Tijdens een film kun je popcorn eten, in een 

theater niet.  

• Wat is het verschil tussen een popconcert en een klassiek orkest?             

Antwoord bv.:  een popconcert wordt versterkt met microfoons en speakers. Een 

klassiek orkest speelt zonder versterking. Een klassieke muzikant is anders 

opgeleid, hij of zij heeft klassieke muziek gestudeerd aan het conservatorium. 

Een popmuzikant heeft moderne muziek gestudeerd of po pmuziek. Dat kan ook 

aan het conservatorium.  

• Kunnen leerlingen zelf bedenken waarom er tijdens een voorstelling door het 

publiek niet wordt gepraat, niet wordt gegeten en niet wordt gefotografeerd in 

de zaal?                                                                                                     

Antwoord:  praten of fotografie leidt spelers/dansers/ zangers/muzikanten af 

maar ook soms de andere mensen die om je heen zitten.  
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Wanneer klappen en wanneer niet?                                                           

Sommige kinderen willen het liefste klappen na elke moeilijke danspas die ze 

zien. Dat is niet nodig. In dit geval is het zinvol om altijd naar de dirigent te 

kijken. Pas als de dirigent stopt met dirigeren is de muziek afgelopen en kan er 

worden geklapt. Soms gaat het doek dicht maar speelt de muziek nog. Dan is het 

de bedoeling dat er pas geklapt wordt als de muziek is gestopt en de armen van 

de dirigent helemaal naar beneden zijn.  

In een klassiek ballet komt het altijd voor dat de hoofdrollen van het verhaal 

samen (pas de deux) en alleen (solo) dansen. Dit zijn meestal korte 

muziekstukken met een begin en einde. Meestal maken de dansers na het 

dansen van een bijzonder mooi moment zelf een buiging. Dan kan het publiek 

klappen.  

Een ander klapmoment is het moment dat de dirigent opkomt. Hij draait zich om 

naar de zaal en buigt. Daarna volgt ook applaus. Aan het slot van de voorstelling 

komen alle dansers op. Niet allemaal tegelijk maar in volgorde. Dit duurt voor 

kinderen vaak lang. Het is voor de dansers hun moment waarop ze even kunnen 

genieten van het publiek.  

Corps de ballet (de grote groep) komt met elkaar op. De solisten volgen daarna. 

Tot slot haalt de eerste solist de dirigent op. Dan buigt het hele gezelschap nog 

een keer samen.  

Techniek komt nooit op het toneel om te bedanken. Het klappen is anders dan in 

een stadion. Het handklappen is voldoende. Ieder gezelschap wordt vrolijk als 

publiek enthousiast is en hard bravooo roept. Een staande ovatie is natuurlijk 

het allerleukste.  

Weten kinderen wat een ovatie is? Donker in de zaal Een spannend moment is 

het moment dat het zaallicht uitgaat. Dat gebeurt vlak voordat de dirigent 

opkomt. Als de zaal donker wordt is het voor kinderen soms een aanleiding om 

heel hard te gaan gillen. Dat is niet nodig. In plaats daarvan kunnen ze meteen 

zien dat de dirigent opkomt en die krijgt weer licht in de ork estbak. Voor hem 

volgt dan een eerste applaus als een soort aanmoediging om te beginnen.  

Daarna is het spannend. Na dat applaus moet het echt even stil worden. Het 

hele orkest concentreert zich. De dirigent tilt zijn armen op en dan begint het 

allemaal.  

Dit kunt u van tevoren in de klas al oefenen. Een kind is dirigent. Zodra hij zijn armen optilt moet de 

hele klas echt stil worden.  
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DE MAKERS 

CHOREOGRAFEN 
 

Wat is een choreograaf eigenlijk? Een choreograaf bedenkt de danspassen voor het 

hele stuk. Meestal denkt hij of zij ook mee hoe het decor en de kostuums eruit gaan 

zien. Het ballet Notenkraker en Muizenkoning is gemaakt door twee choreografen: 

Wayne Eagling en Toer van Schayk. 

 

Wayne Eagling was artistiek leider van Het Nationale Ballet van 1991 tot 2002. 

Toer van Schayk was vanaf 1965 danser bij Het Nationale Ballet. Vanaf 1976 

werkt hij als choreograaf en maakt hij regelmatig decor - en kostuumontwerpen. 

Het ballet Notenkraker  bestaat al heel lang. In 1892 werd het bedacht door twee 

choreografen: Marius Petipa en Lev Ivanov. Zij werkten in Sint -Petersburg in 

Rusland. Daar, in het Marijinski theater, werd het ballet voor het allereerst 

opgevoerd. De muziek werd gecomponeerd door de beroemde componist Pjotr 

Iljits Tsjaikovsky. 

DE VERSCHILLEN 

Meer dan vijftig balletgezelschappen over de wereld dansen het 

balletNotenkraker en Muizenkoning . Bijna alle balletgezelschappen passen het 

verhaal een beetje aan. Onze voorstelling speelt zich af in een echt Amsterdams 

grachtenpand bij de rijke familie Staalboom. In plaats van Kerstavond is het 

Sinterklaasavond. 
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In het oorspronkelijke verhaal springen Clara en de Notenkraker door een kast 

en verdwalen ze in een soort luilekkerland met allemaal s noep. In dit verhaal 

reizen ze de wereld rond. 

Hieronder een paar fragmenten van Notenkrakers bij andere beroemde 

balletgezelschappen: 

Het beroemde Bolshoi ballet uit Moskou:  

http://www.operaballet.nl/nl/plan-uw-bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-primair-

onderwijs/notenkraker/makers 

 

The Royal Ballet Engeland:  

https://www.youtube.com/watch?v=12B5OZQtfUQ 

 

DE COMPONIST: TSJAIKOVSKI 

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski leefde van 1840 tot 1892. Hij was een Russisch comp onist 

en is maar 53 jaar geworden.  

Tsjaikovski bedacht en schreef de muziek voor de  Notenkraker . Hij bedacht 

muziek die zogenaamd uit allerlei landen komt. Arabië, China en Griekenland. 

Zelf is hij nooit in die landen geweest. In het 

ballet heeft hij een koorstuk geschreven dat 

gezongen wordt door een kinderkoor tijdens 

de dans van de sneeuwvlokjes.  

Tsjaikovski heeft tien opera’s gecomponeerd 

en drie balletten. Alle drie de balletten zijn 

heel erg beroemd: Het Zwanenmeer , The 

Sleeping Beauty (Doornroosje)  en Notenkraker 

en Muizenkoning . Daarnaast componeerde hij 

muziek voor toneelstukken, symfonieën, suites 

en andere orkestwerken, kamermuziek, muziek 

voor piano en liederen. 

 

 

http://www.operaballet.nl/nl/plan-uw-bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-primair-onderwijs/notenkraker/makers
http://www.operaballet.nl/nl/plan-uw-bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-primair-onderwijs/notenkraker/makers
https://www.youtube.com/watch?v=12B5OZQtfUQ
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HET VERHAAL 
 

OPDRACHT 

Bekijk met de klas onderstaande stills uit de Notenkraker en Muizenkoning. Stel naar aanleiding 

hiervan de volgende vragen:  

• Speelt het verhaal zich in deze tijd af? Nee, vroeger, in 1810  

• Hoe heten de hoofdpersonen? Clara, Frits, Louise, de heer en mevrouw Staalboom, oom 

Drosselmeyer 

 

 

1e bedrijf 

Frits en Clara Staalboom maken zich mooi voor het sinterklaasfeest. Ze wonen in Amsterdam aan de grachten en zien vanuit 

het raam dat het buiten sneeuwt. 
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Clara vindt het leuk dat Oom Drosselmeijer en zijn neef op bezoek komen.  

 

Als alle gasten binnen zijn, kan het feest beginnen. Zwarte Piet en Sinterklaas komen langs en alle kinderen krijgen een 

cadeautje. 
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Clara krijgt zelfs twee cadeautjes. Ze krijgt een poppenbedje waar ze erg blij mee is. Maar het is niet haar pop die in het 

bedje mag, het is de Notenkraker! Deze notenkrakerpop krijgt ze van Oom Drosselmeijer. 

 

Oom Drosselmeijer heeft ook zijn toverlantaarn, de voorloper op de diaprojector, meegenomen, daarmee laat hij een 

fantasieverhaal zien. Een prins en prinses zijn verliefd en dansen met elkaar. Maar de prins is niet de enige die verliefd is op 

de prachtige prinses, ook de Muizenkoning heeft een oogje op haar. Als dat maar goed gaat! 
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Dan is het bedtijd voor Clara en Frits. In Clara’s droom zit de Muizenkoning aan haar bed. Ze rent naar beneden, naar de 

Notenkraker. Dan kamer is veranderd. Uit alle hoeken en gaten kruipen muizen. Help! 

 

Opeens komt de Notenkraker tevoorschijn en daar is ook Frits, samen met een leger van speelgoedsoldaten. Samen 

vechten de Notenkraker, Frits en zijn leger tegen de muizen en de Muizenkoning. De Notenkraker raakt gewond, en Frits en 

de soldaten worden gevangen genomen. Clara verzorgt de Notenkraker en samen vluchten ze het bos in. Opeens begint het 

te sneeuwen. 
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Maar ook daar achtervolgt de Muizenkoning hen. Clara en de Notenkraker weten niet wat ze moeten doen. Dan opeens is 

daar oom Drosselmeijer, die helpt ze vluchten. 

 

 

2e bedrijf  

Oom Drosselmeijer, Clara en de Notenkraker denken dat ze veilig zijn, maar wie zien ze daar?
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De Muizenkoning en zijn muizen. Oom maakt ze bang met een enorme kattenpoot en een groot kattenoog. Dan vecht de 

Notenkraker tegen de Muizenkoning, met succes want de Muizenkoning gaat dood. De muizen verdwijnen en de 

Notenkraker is voor eens en altijd weer een prins. 

 

De toverlantaarn neemt Clara en de prins mee naar verschillende landen. Hier ziet ze een Arabische, een Spaanse en een 

Russische dans en het lijkt wel alsof ze haar broertje Frits en haar ouders voorbij ziet komen. 
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De prins danst samen met Clara een prachtige pas de deux. Dan begint de diaprojector opnieuw te draaien. Clara wordt 

opgetild, ze valt en ze wordt wakker. 

 

Ze springt uit bed en rent samen met Frits naar de voordeur. Langs de gracht zien ze nog net hoe Drosselmeijer en zijn neef 

hen groeten, voordat ze in de nacht verdwijnen. 
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KOSTUUMS 
Een kostuum is kleding die speciaal voor een voorstelling wordt gemaakt. 

Iedereen die in een voorstelling speelt of danst, draagt een kostuum. 

De voorstelling Notenkraker en Muizenkoning  heeft wel driehonderd 

verschillende kostuums, honderden kilometers goudband, twintig maskers, 

vijftig verschillende hoeden, zesenvijftig paar kinderschoenen, 100 paar spitzen 

en nog veel meer! 

De kostuumontwerpen zijn getekend door Toer van Schayk. De kost uums lijken 

niet op kleding van nu. De periode waarin dit soort kostuums werden gedragen 

heet de Empire-tijd. Dat was van 1800-1820 toen Napoleon aan de macht was.  

GOUDBAND UIT LONDEN 

Toer maakte voor elk personage een kostuumtekening. De kostuumafdeling v an 

Het Nationale Ballet ging met die tekeningen aan de slag. Eerst moeten de juiste 

stoffen worden gevonden. Die komen uit verschillende landen: het goudband op 

veel jasjes, komt bijvoorbeeld uit Londen.  

Een heel bijzonder kostuum is de jurk van de moeder van Clara in de Russische 

dans. Dit kostuum is helemaal geborduurd met glazen parels. Het kostuum 

weegt wel tien kilo. De jurk is zo lang dat je tijdens het dansen de voeten niet 

ziet. 
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SNELVERKLEDING 

De kinderen gaan eerst op als jonge meisjes in mooie feestjurken. Zodra ze 

afkomen hebben ze een snelverkleding van feestmeisjesjurk en jongenskostuums 

naar muizenkostuum. Dit is een erg snelle verkleding, maar achter het toneel 

staat een groep kleders klaar om hen te helpen. 

Hieronder zie je de kostuumtekeningen voor de hoofdrollen.  

 

OPDRACHT 

Print ze uit en hang ze op met de namen erbij.  Bekijk en bespreek wat kostuums 

zijn en leer de kinderen wie wie is zodat ze straks de personages goed 

herkennen in de voorstelling.  
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Clara 
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Frits 
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Louise 
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Moeder 
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Vader 
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Drosselmeyer 
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Neef 
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Notenkraker 
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Muizenkoning 
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REKWISIETEN 
Een rekwisiet is een voorwerp dat wordt gebruikt in een voorstelling. 

Rekwisieten kunnen worden gekocht maar heel vaak worden ze gemaakt. In 

Nationale Opera & Ballet is er een speciale rekwisietendienst. Daar zijn ze heel 

druk geweest met het maken van de rekwisieten voor Notenkraker en 

Muizenkoning. 

SCHAATSEN 

Aan het begin van de voorstelling wordt geschaatst op de grachten. Maar hoe 

doe je dat op een toneelvloer? Hiervoor zijn speciale schaatsen ontworpen. Het 

zijn houten latjes met kleine wieltjes eronder. De dansers hebben hard op deze 

schaatsen moeten oefenen, vooral de buitenlandse dansers die geen 

schaatservaring hadden! 
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TOVERLANTAARN 

Oom Drosselmeyer neemt een echte toverlantaarn mee. Nou ja, ‘echt’… hij is 

gemaakt door de rekwisietendienst.  Een toverlantaarn is de voorloper van de 

diaprojector.  

De materialen moeten niet te zwaar zijn. Ze moeten aan de 

brandweervoorschriften voldoen en veilig zijn voor de dansers. En het moet er 

natuurlijk mooi uitzien, dat is het allerbelangrijkst. De toverlantaarn moet 

eruitzien alsof hij van echt koper is, de zwaarden moeten glimmen alsof ze van 

staal zijn, al zijn ze in werkelijkheid van hout.  

Bij elke voorstelling zijn vijf rekwisiteurs aan h et werk. Drie voor de rekwisieten 

en twee voor de special effects zoals rookmachines, explosies en vuurzwaarden . 
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OPDRACHT  

Maak je eigen rekwisietontwerp. Hieronder staat een deel van de 

rekwisietenlijst. Kies uit wat jij wilt ontwerpen en schrijf er ook de kl eur en 

afmetingen bij. Kijk in de voorstelling of je je rekwisiet terug kunt vinden! "a.b." 

betekent afstandsbediening. 

 

voor de kinderen 

1 doos met 6 soldaatjes 

1 speelgoed kanon 

1 trommeltje 

1 trompetje 

2 fluitjes 

4 stokpaardjes 

1 houten sabel 

1 lammetje op wielen 

1 handpop kat 

1 handpop muis 

1 chinese pop in doos 

1 spaanse pop in doos 

veldslag 

1 piano (met a.b.) 

1 brancard 

1 muizenval 

6 paarden met loopmechanisme 

1 pop in klein blauw bedje 

1 groot kanon 

1 trommeltje 

9 houten geweertjes 

1 zwaard met vuureffect 

9 zwaarden van hout 
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REIZEN 
Clara en de Notenkraker reizen samen langs de volgende landen. 

Bij iedere dans wordt weer een andere stijl gedanst. Kun je de verschillende 

dansstijlen zien? 

SPANJE 

Flamenco is de meest bekende dansvorm uit Spanje. Weet je welk instrument 

flamencodans vaak begeleidt? De gitaar. En welk instrument houden de 

danseressen soms in hun handen? De castagnetten. Vaak wordt ook met waaiers 

gedanst. In de voorstelling zie je een Spaanse Jota (spreek uit Gotta). Kijk maar 

wat het verschil is tussen Jota en Flamencodan s. 
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SAOEDI-ARABIË 

De buikdans is een dansvorm afkomstig uit het Midden -Oosten waarbij de 

verschillende lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar bewegen. Het lijkt of 

alleen de buik beweegt maar dat is helemaal niet zo. De nadr uk van de 

bewegingen ligt op de heupen maar ook de armen en benen zijn belangrijk. De 

naam buikdans is dus eigenlijk niet goed. In veel landen spreekt men liever over 

oosterse of oriëntaalse dans. 
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CHINA 

Er zijn heel veel kleine provincies in China die allemaal hun eigen dansstijlen 

hebben. In sommige stijlen wordt gedanst met zwaarden, andere met bloemen, 

stokken, waaiers of l inten. Met welke voorwerpen wordt gedanst in  Notenkraker 

en Muizenkoning? 
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RUSLAND 

Op onderstaand filmpje zie je een vorm van Russische dans. Het lijkt alsof de 

meisjes zweven, het bovenlijf moet heel stil blijven en de voeten mag je niet 

zien lopen. Deze dans zie je ook terug in de Notenkraker. Daarnaast zie je ook 

een Trepak. De Trepak komt eigenlijk uit Oekraïne. In de dans wordt hoog 

gesprongen maar de moeilijkste pas is op je hurken zitten en steeds een voet 

vooruit steken met je handen gekruist voor je borst, zonder om te vallen!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pQkmqK5U5Uo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pQkmqK5U5Uo
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GRIEKENLAND 

In Griekenland is dansen één van de grootste tradities. Op elk feest wordt 

gedanst, alle kinderen leren volksdansen. Er zijn in Griekenland meer dan 300 

verschillende regio’s met eigen soort dansen, kostuums en muziek. Wij kennen 

de Sirtaki, een rijdans, die soms op feesten wordt gedanst. Wis t je dat de Sirtaki 

eigenlijk helemaal geen echte oude volksdans is? De Sirtaki is bedacht voor een 

Griekse film: Zorba de Griek. Die film werd zo beroemd dat iedereen nu de 

Sirtaki danst! Op deze link zie je de Sirtaki -dans. 

https://www.youtube.com/watch?v=3GACoEVSUiQ 

 

OPDRACHT 

Koppel dit deel van de voorstelling aan aardrijkskunde en vraag de kinderen 

waar ligt China, Rusland, Griekenland en Spanje? Wat kunnen leerlingen te 

weten komen over die landen? Is het een republiek of een koninkrijk? Aan welke 

andere landen grenzen ze? Wat weten ze van die landen?  

https://www.youtube.com/watch?v=3GACoEVSUiQ
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SYMFONIEORKEST 
De instrumenten van het symfonieorkest zitten altijd volgens een vaste 

opstelling in groepen bij elkaar. Hiernaast zie je de plattegrond van een 

symfonieorkest. In de tabel staat aangegeven welk instrument het is en bij 

welke groep het hoort. 

 

OPDRACHT   

De voorstelling wordt live begeleidt door Het Balletorkest. Spelen er kinderen een 

muziekinstrument? Het is altijd leuk als een leerling zelf kan vertellen over het oefenen en 

het leren noten lezen.  

Op de volgende pagina vindt u een afbeelding van de orkestopstelling, bespreek met de 

leerlingen waar welke muziekinstrumenten zitten en wat voor geluid maken de 

instrumenten?  

Bereidt de kinderen voor op het feit dat het orkest live speelt. De functie van de dirigent is 

van groot belang. Zonder hem zou het orkest soms te langzaam en soms te snel spelen, dat 

zou voor de dansers ook heel moeilijk zijn. De dirigent houdt het tempo tussen de dansers 

en musici bij elkaar. Hij is immers de enige die zowel de dansers als het hele orkest kan zien! 
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Strijkinstrumenten viool (onderverdeeld in 1e en 2e violen) 
altviool 
cello 
contrabas 

23+24 
25 
26 
27 

Houtblaasinstrumenten dwarsfluit 
hobo 
klarinet 
fagot 

piccolo 
althobo 
basklarinet 
contrafagot 

5 
6,7,8 
2+1 
4+3 

Koperblaasinstrumenten hoorn 
trompet 
trombone 
tuba 

22 
18 
20 
21 

Slagwerk pauken 
en verder afhankelijk van het stuk vele andere 
instrumenten als: bekkens, kleine trom, tamtam, grote 
trom, castagnetten, triangel, xylofoon, buisklokken 

17 
13, 14, 15, 
16, 12, 11, 
10, 9 

Overig harp 
piano/vleugel 

28 
29 
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NA DE VOORSTELLING: 

OPDRACHT 
Hieronder nog enkele kijkvragen die u bijvoorbeeld als een quiz kunt stellen:  

 

• Hoe schaatsen de dansers? Er zitten wieltjes onder hun schoenen.  

• In welk jaar speelt dit verhaal zich af? Het jaar 1810.  

• Hoe heten de kinderen van de familie Staalboom? Clara, Frits en Louise.  

• Welke cadeautjes krijgen de kinderen? Chinese pop, Spaanse pop, poppenbedje, houten 

sabel, stokpaardjes, lammetje op wieltjes, ijzeren hoepel, trompetjes  

• Als Clara met de Notenkrakerpop danst, hoor je een instrument dat speelt als de 

Notenkraker beweegt. Welk instrument? Een ratel.  

• Wat gebeurt er met Clara om 12 uur middernacht? De kleine Clara wordt groot. Een 

volwassen danseres neemt de rol over. 

• Wie vechten er met elkaar? Muizen en soldaten.  

• Waarmee wordt geschoten vanuit het kanon? Kaas. 

• Waarmee verbindt Clara de gewonde Notenkraker? Met haar haarlint. 

• Wat gebeurt er als de muren van de woonkamer verdwijnen? Het gaat sneeuwen.  

• Wat hoor je tijdens de dans van de sneeuwvlokken? Er zingt een kinderkoor mee met het 

orkest. 

• Hoe worden de muizen verjaagt? Door een kat met grote ogen en een enorme kattenpoot.  

• Naar welke landen reizen Clara en de Notenkraker? Spanje, Saoedi-Arabië, China, 

Griekenland, Rusland.  

• Welk instrument hoor je tijdens de Spaanse Jota? Castagnetten.  

• Hoe heet de Russische dans? De Trepak.  

• In welke dans zie je Frits en wat is er met hem gebeurd? Frits zit gevangen aan een ketting 

in de Arabische dans.  

• In welke dans zie je Louise? Louise danst in de Griekse dans.  
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• Waar dansen vader en moeder Staalboom? In de Russische dans.  

• Is het verhaal echt gebeurd of heeft Clara alles gedroomd? …. 


