
Groep 6 is naar een heus Concert geweest in de Verbeelding. 

Het werd gespeeld door het Anemos Arts Ensemble. 

Het stuk dat ze speelde heet “Peter en de Wolf” 

 

 

„Op een dag, vroeg in de ochtend, opende Peter het hek en ging de grote, groene weide in.‟ 

Peter en de Wolf vertelt het spannende verhaal van Peter die een wolf uit het woud ziet komen. Met 

hulp van onder meer de vogel krijgt hij de wolf uiteindelijk te pakken. Dit klassiek geworden ver-

haal, voor velen de eerste kennismaking met muziek, wordt niet alleen verteld. Ieder figuur uit het 

verhaal wordt vertolkt door een instrument en heeft een eigen thema. De componist Prokofjev heeft 

die thema‟s op een sublieme manier uitgewerkt.  Het verhaal wordt niet alleen verteld, maar ook 

verbeeld via de muziek. Acteur en musici hebben hieraan visuele elementen en beweging toege-

voegd, waardoor het een voorstelling wordt die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. 

 
 

Peter en de wolf .  

Leuk om naar te kijken vooral het begin is grappig echt een aanrader. Het is ook leuk om naar te 

luisteren . Met al die muziekinstrumenten echt super vrolijk klinkt het . En wat ook mooi is de 

groep die het bespeeld . Want ze zijn maar met ze vieren en nog een verteller en dat is echt  weinig 

dus ook knap dat ze dit maar met zijn vijfen doen . Het meeste ging over Peter en de wolf natuurlijk. 

En de bij personen waren de eend en de vogel en de opa en de jagers en de kat . En het was in de 

verbeelding. Hoe komt het op de naam Peter en de wolf ? Peter is een jongetje die alles durft. Maar 

opa zij uit de buurt blijven van de wolf want die zijn gevaarlijk maar hij ging het toch doen . En 

toen kwam wolf eraan  en die at een dier op maar welk dier dat ga ik niet vertellen. En toen ging 

peter de wolf vangen en hem naar de dierentuin brengen. Leuk dat jullie mijn verhaal hebben 

gelezen .  

Groetjes Demian uit groep 6b de Toermalijn. Einde! 


