
Theatervormgever Rogier Willems (44) zit met een kop ko!e achter zijn Mac-
Book Pro. Het caféraam achter hem biedt uitzicht over het IJ. Hij woont in 
Amsterdam-Noord, niet ver van zijn compagnon en goede vriend René Groothof, 
met wie hij Peer Gynt en vele andere (jeugd)voorstellingen maakte. Willems 
toont zijn animaties op de laptop en neuriet af en toe een passage. ‘Grieg is 
onweerstaanbaar lekkere muziek.’ 

Rusteloze jongen
Acteur Groothof en vormgever Willems werken sinds 2000 samen. Ze kiezen 
klassieke verhalen die de moeite waard zijn om verteld te worden en waarmee ze 
kinderen iets kunnen meegeven. Zo ook Peer Gynt, het Noorse toneelstuk uit 
1867 van Hendrik Ibsen, dat negen jaar later met de muziek van Edvard Grieg 
als de Peer Gynt Suite in première ging. Peer Gynt is een rusteloze jongen, die 
geen thuis kan vinden en die nergens kan aarden. Zijn behoe"e aan vrijheid is 
eigenlijk angst om zich te binden. Hij is op zoek naar zichzelf, maar ontwikkelt 
zijn identiteit vooral door zich af te zetten en niet door zijn blik naar binnen te 
richten. Willems vertelt: ‘Peer wil niet alleen zijn, dus hee" hij de ene meid na 
de andere. Hij wil niet arm zijn dus vergaart hij rijkdom, eerlijk of oneerlijk.’ Na 
al zijn omzwervingen keert Peer tenslotte als oude man terug naar zijn jeugd-
liefde Solveig. Bij haar wil hij sterven en vindt hij uiteindelijk rust en verlossing. 

ie is  
Peer Gynt?

Kunstenaar en 
 theatervormgever 

Rogier Willems 
maakte animaties 
bij de voorstelling 

Peer Gynt. Dit 
voorjaar speelt 
René Groothof 

deze muzikale ver-
telling voor basis-

schoolleerlingen 
samen met de 

 philharmonie zuid-
nederland onder 

leiding van dirigent 
Hans Leenders. 

Hoe ging Willems 
te werk bij het 

 creëren van beel-
den bij het verhaal 

van Ibsen en de 
muziek van Grieg? 
En hoe versterken 
verhaal, muziek en 

beeld elkaar?

tekst Mireille de Putter
illustraties Rogier Willems
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Scène met de Kromme die Peer komt halen 

De identiteit van een rusteloze ziel
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Houtje-touwtje
De cartooneske tekeningen van Willems zijn in losse penstreken 
neergezet. Ze stralen veel plezier uit. ‘Ik ben gewoon nooit gestopt 
met tekenen’, verklaart hij. Willems hee" ze in Photoshop getekend 
op een tekentablet. ‘De animaties die ik maak zijn ongelofelijk 
simpel. Ik kies ervoor beelden te maken die niet helemaal zijn 
ingevuld. Als iets een beetje houtje-touwtje is, kan het juist heel 
suggestief zijn.’ Willems wil het verhaal niet illustreren en bijvoor-
beeld Peer tekenen, dat staat de verbeelding maar in de weg. Hij 
gee" het summier vorm, zodat muziek en tekst de ruimte krijgen.
Willems hee" een beeldende opleiding gevolgd en groeide thuis op 
met klassieke muziek. Toen hij tien jaar was, ging hij met zijn 
ouders naar Mozarts Zauberflöte in de Stadsschouwburg in Amster-
dam. ‘Ik zat op een trapje aan de zijkant waardoor ik schuin op het 
podium keek. Ik zag bordkartonnen decors, maar ook de schragen 
en een toneelknecht erachter. Enerzijds ging ik mee in de illusie. 
Anderzijds zag ik dat het nep was, maar ik trapte er met open ogen 
in. Toen werd ik écht geraakt door theater en ging thuis muziek 
luisteren, decors tekenen en met Playmobil nabouwen. Ik wilde 
decorontwerper worden, maar later veranderde dat in kunstenaar 
omdat je dat gewoon in je eentje kan doen.’ Willems vindt dat ieder 
kind Die Zauberflöte moet meemaken, want dan ben je voor de rest 
van je leven geïnfecteerd met het plezier van klassieke muziek.
En toen kwam theatermaker Frank Groothof tegenover hem 
wonen. Uiteindelijk werkte Willems zeventien jaar als decorontwer-
per/grafisch vormgever mee aan de theaterproducties van zijn 
overbuurman. Via hem leerde hij ook zijn broer René kennen met 
wie hij in 2000 BEER muziektheater oprichtte. Sindsdien maken ze 
elk jaar een (jeugd)theatervoorstelling. 

Verbeeldingskracht
Kan een muzikale vertelling ook zonder beeld? Willems legt uit: 
‘Als tekst, spel en muziek goed zijn, maakt het eigenlijk niet uit wat 
je eromheen bedenkt. Maar toch gee" het beeld wel iets. Het vertelt 
iets over wat Peer denkt en voelt. Het kan associaties oproepen en 
werken als metafoor. Het legt accenten en kan soms even de 
vertellende rol overnemen.’ Een scène waar hij trots op is, is de 
dood van Peers moeder Aase. Groothof zit op het toneel met een 
zwarte lap die hij heen en weer wiegt. Aase is stervende en Peer 
stelt zijn moeder gerust en rijdt haar op een slee door de bergen. De 
tekst van Martinus Nijho# is hartverscheurend mooi. Het begelei-

dende beeld bestaat uit eenvoudige zwarte 
lijnen die bergen voorstellen. Tegelijkertijd 
verbeelden ze de hartslag waarvan de 
tussenpozen steeds groter worden, totdat je 
uiteindelijk alleen nog een streep in beeld 
ziet. ‘En dan dimt het licht, klinkt adembe-
nemend mooie muziek en zitten de kinderen 
met een brok in hun keel. En zo hoef je het 
woord dood helemaal niet te gebruiken.’

Uitgebalanceerd geheel
In de schoolconcerten wordt orkestmuziek 
verbonden met een verhaal en geprojec-
teerde beelden om de verbeeldingskracht 
een handje te helpen. In Peer Gynt vormen 
muziek, verhaal en beeld een uitgebalan-
ceerd geheel. ‘Het verhaal moet zo goed 
mogelijk worden verteld. Soms doet het 
spel van René dat, soms mijn animaties, 
soms is het de muziek die dat doet en 
nemen de anderen gas terug. Je maakt met 
drie disciplines een heel nieuw werk.’ 

De bruidstaart van Ingrid en Mats 
Het huisje van Peers liefje Solveig

De grot van de Trollenkoning

De Kromme en de Trollenkoning

De voorstelling is voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 
en speelt in Maastricht, Sittard, Roermond, Tilburg, Breda, 
Eindhoven en Oss van 15 t/m 27 mei 2014
Meer informatie: www.rogierwillems.nl

educatieapril mei juni



Tussen Kunst en Klank
Bij het horen van klassieke muziek denken 
we niet automatisch aan beeldende kunst 
en tijdens het bekijken van een schilderij of 
sculptuur denken we niet meteen aan 
klassieke muziek. Toch is er vaak een 
verband te leggen tussen verschillende 
kunstuitingen. Muziek en beeldende kunst 
bezitten de kracht elkaar te versterken en te 
inspireren. philharmonie zuidnederland 
confronteert middelbare scholieren hier-
mee in samenwerking met het Bonnefan-
tenmuseum Maastricht en het Van Abbe-
museum Eindhoven in het unieke 
educatieve project Tussen Kunst en Klank. 

Van 15 t/m 17 april 2014 bezoeken meer dan 
250 middelbare scholieren de beide musea, 
waar zij een korte rondleiding krijgen door 

museumdo-
centen en een 
privéconcert 
door diverse 
ensembles. 
Deze hebben 
specifieke 
muziek 
uitgezocht bij 
een kunstwerk 
en gaan met 
de leerlingen 
het gesprek 
aan over de 
klinkende en 
de beeldende 
kunst.

15 en 17 april Van Abbemuseum in Eindhoven 
(10.00 en 13.00 uur) en 16 april Bonnefanten-
museum in Maastricht (10.00 en 13.00 uur)

Het Kleine Nachtorkest
Op 27 februari was het zover: de nieuwe kleutervoorstelling Het 
Kleine Nachtorkest ging in première. De kleuters van Basisschool 
De Handreiking uit Eindhoven waren er getuige van hoe hun 
gymzaal was omgetoverd tot de wereld van de Jongen, de Muis 
en de Kat. 
De beste muizenviolist ter wereld is haar orkest kwijt en kan 
daarom geen muziek meer maken. Wat nu? Het muizenorkest 
kan haar helpen, maar daar moet dan wel een goede dirigent 
voor staan. De Kat lijkt de meest geschikte kandidaat. Maar is 
dat wel een goed idee? De Jongen moet haar eerst leren dat je 
muizen niet zomaar op kunt eten!
Zeer gedreven en vol enthousiasme spelen Monique Pellens 
(viool), Karel Plessers (klarinet) en Oihana Aristizabal Puga 
(cello) deze voorstelling. De regie is van Dagmar Slagmolen, 
decors en kostuums van de hand van Ste!e van Lamoen. In 
Oorkaan vond philharmonie zuidnederland de partner om deze 
voorstelling te produceren. 
Tijdens de voorstelling spelen de musici muziekfragmenten die 
heel sprekend verweven zijn met de verhaallijn. Zo krijgen de 
kinderen muziek te horen van onder meer Tsjaikovski, Proko$ev, 
Milhaud, Bach, Mozart en Joplin. De leerlingen worden uitgeno-
digd om mee te doen in de voorstelling. Door middel van het 
lesmateriaal zijn de kleuters hier van tevoren al op voorbereid. Ze 
moeten de Kat leren dat muizen vies zijn, en de dirigent helpen 
door mee te dirigeren. 

Tot het eind van dit seizoen speelt Het Kleine Nachtorkest op diverse 
plaatsen in Brabant en Limburg (zie agenda). Ook tijdens seizoen 
2014/2015 is de voorstelling voor school te boeken.

UITGELICHT 

TERUGBLIK

©
 L

o
tt

e 
va

n 
D

ijc
k

©
 S

te!
e van L

am
o

en
36 educatie deklank



Nieuwe seizoensbrochure 2014/2015

AGENDA EDUCATIE APRIL, MEI, JUNI

Samen Spelen, Het Kleine Nachtorkest bestemd 
voor basisonderwijs groepen 1, 2 (en 3) <

7 april - De Klimboom in Best
14 april - Montessorischool en Leeve in Roermond

16 april - Wethouder van Eupen in Eindhoven
21 mei, 16 en 24 juni - Land van Heusden en Altena
2 juni - De Driesprong en De Vierring in Eindhoven

5 juni - St. Antonius Abt in Eindhoven
18 juni - De Rietvink in Breda

Peter en de wolf bestemd voor basisonderwijs 
groepen 4 t/m 7 <

10 april - De Klimboom in Best
15 april - Sint Jozef in Velp, De Ester in Escharen,  

De Bongerd in Gassel, De Sprankel, De Raamdonk 
en Visio onderwijs in Grave

17 april - D’n Opstap in Lage Mierde, De Akkerwin-
de in Hooge Mierde en De Clemensschool in Hulsel

17 juni - De Burgst in Breda
Música! bestemd voor basisonderwijs 

groepen 5 en 6 <
1 april in Breda

Peer Gynt bestemd voor basisonderwijs 
groepen 7 en 8 <

15 mei (Maastricht), 16 mei (Sittard), 19 mei 
(Roermond), 22 mei (Tilburg), 23 mei (Breda), 26 

mei (Eindhoven) en 27 mei (Oss)
Componeren in de klas meerdere programma’s 

voor basisonderwijs groepen 7 en 8 en het 
voortgezet onderwijs <

2, 3, 4, 7 en 10 april - De Klimboom in Best
15 april - Marklandcollege in Oudenbosch

22 en 24 april - ’t Busseltje in Eersel
5 en 9 mei - De Ortholaan (VSO) in Roermond
repetitiebezoek bestemd voor basisonderwijs 

vanaf groep 5 en voor het voortgezet onderwijs <
3 april - Sint-Joriscollege in Eindhoven

Tussen Kunst en Klank bestemd voor het voort-
gezet onderwijs <

15 april - Marklandcollege in Oudenbosch en Philip 
van Horne College in Weert

16 april - Bonnefantencollege en UWC in 
Maastricht

17 april - Het Elde College in Schijndel

ook voor (groepen) volwassenen bestaan meerdere 
educatieve projecten en trajecten

aanvragen educatieprojecten en/of meer 
 informatie  

www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie of via
 

adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl

VOORUITBLIK 

Op het moment dat deze 
Klank verschijnt legt de 
afdeling Educatie de laatste 
hand aan de nieuwe seizoens-
brochure voor de educatieve 
projecten van philharmonie 
zuidnederland. Het beloo" 
een rijk seizoen te worden met 
bekende en nieuwe projecten. 
Ons uitgebreide programma 
voor deze doelgroep gee" alle 
gelegenheid om kennis te 
maken met muziek, instru-
menten, musici en het hele 
orkest. Het gaat dan niet 
alleen om een kennismaking 
met muziek, maar vooral om 
de magie van de muziek te 
ervaren. 
Het orkest kan met een klein 
ensemble naar school komen, 
of de school komt naar een 
concert van het voltallige orkest 
in de concertzaal luisteren. Een 
korte, vluchtige kennismaking 
of een intensieve workshop, 
alleen luisteren of ook zelf 
doen, het is allemaal te vinden 
in het educatieve aanbod van 
het orkest. De persoonlijke 
bijdragen van de musici aan de 
projecten gee" philharmonie 
zuidnederland een gezicht. Het 
zorgt ervoor dat leerlingen 
‘hun’ musici weer terug zien op 

het podium of ze ontmoeten elkaar 
naderhand in de klas. Muziek voor, door 
en met onze jonge gasten. 
Alle projecten samen vormen een 
doorlopende leerlijn voor alle leerjaren 
van het primair en voortgezet onderwijs.

Vertrouwd is het project Música! dat het 
orkest speelt voor leerlingen van de 
groepen 5 en 6. Alice in Wonderland 
spelen we voor de groepen 7 en 8. 
Het voortgezet onderwijs kan kiezen uit 
een aantal nieuwe workshops die een 
vervolg zijn op onze bekende werkvorm 
Componeren in de klas. Een aantal 
uitdagende concertprogramma’s nodigt 
uit om een workshop met concertbezoek 
te combineren.
Bijzonder is het project Hullup, een Tulp, 
een project op school rond de Gouden 
Eeuw en Het Kleine Nachtorkest, een 
project voor kleuters.

Op 6 mei 2014 verschijnt de brochure 
waarin het totale programma is opgeno-
men. Deze kunt u aanvragen bij de 
afdeling Educatie: Adeline van Campen 
040-2655681 of Patrick Letterle  
043-3507012.
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