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‘DE KLEINE PRINS’ 
 

 



Het heelal is oneindig groot. 

Bij aardrijkskunde heeft de meester verteld dat er oneindig veel planeten zijn. 

De grote planeten hebben een naam. 

De Aarde, Jupiter, Mars en Venus. 

Maar er zijn ook honderden andere. 

Die kan je met een telescoop zelfs moeilijk zien. 

Deze zijn te klein om de naam te krijgen. 

Dat vind ik vreemd. 

Want als je klein ben mag je toch wel een naam hebben? 

Dat is typisch zo'n grote mensen ding. 

Grote mensen houden van cijfers. 

Wanneer je hun vertelt van een nieuwe vriend vragen ze nooit het belangrijkste. 

Ze zeggen nooit: 

'Hoe klinkt zijn stem?' 

'Van welke spelletjes houdt hij het meest?' 

'Verzamelt hij vlinders?' 

Maar ze vragen: 

'Hoe oud is hij?' 

'Hoeveel broertjes heeft hij?' 

'Hoeveel verdient zijn vader?' 

Dan pas vinden ze dat ze hem kennen. 

 

Zo zijn ze nou eenmaal. 

Je moet het hen maar niet kwalijk nemen. 

Kinderen moeten veel geduld hebben met grote mensen. 

Maar wij, die het leven begrijpen, geven niets om al die cijfers. 

Eigenlijk had ik dit verhaal als een sprookje willen beginnen. 

Voor kinderen die het leven begrijpen, zou dit veel echter lijken. 

Dan had ik gezegd: 

 

“Er was eens een Kleine Prins, 

die op een planeet woonde, 

die niet veel groter was dan hijzelf. 

En die een vriend nodig had. 

En lange tijd had hij geen andere afleiding 

dan het ondergaan van de zon 

en de fonkelende sterrenhemel" 

 



Beste leerling, beste ouders,  

 

Vanaf 18 juni zijn er weer projectweken! Drie weken lang gaan we, in plaats van de 

gewone lessen, intensief samen spelen of zingen in een ensemble, koor, orkest of band.   

We sluiten deze periode af met een matinee én een avondvoorstelling op zaterdag 7 

juli in de Theaterzaal van de Hanzehof. De generale repetitie is op vrijdag 6 juli. 

Dit jaar maken we met zijn allen een voorstelling over ‘De Kleine Prins’, het prachtige 

moderne sprookje van Antoine de Saint-Exupéry.  

Het verhaal gaat over een klein prinsje van een buitenaardse planeet. Hij woont daar 

samen met een mooie, maar tamelijk veeleisende bloem. Op een gegeven moment 

heeft de prins een beetje genoeg van zijn bloem en hij besluit op reis te gaan.  

Hij bezoekt verschillende planeten waar hij de meest merkwaardige figuren tegenkomt: 

een koning zonder onderdanen, zakenmannen die nergens tijd voor hebben, ijdeltuiten 

die alleen maar met zichzelf bezig zijn… Het kleine prinsje bekijkt alles met 

verwondering, humor en wijsheid.  Uiteindelijk belandt hij op de aarde, waar hij leert 

wat vriendschap is. Dan weet hij ook wat zijn band met de bloem ten diepste betekent. 

Met behulp van de slangen keert hij tenslotte weer naar huis terug.  

De toneelrollen zijn inmiddels verdeeld, we hebben Marlies Claasen als verteller, én 

heel bijzonder, we hebben dit jaar een live tekenaar: Gerard de Bruyne.  

En dan is het nu tijd om je in te schrijven voor de muziek! Lees dit krantje goed door en 

overleg met je docent en je ouders voor welk(e) project(en) je je gaat inschrijven.  

Bij enkele projecten gaan we ook nog knutselen, je leest er verderop meer over.  

Je kunt je tot uiterlijk 27 mei inschrijven.  

Je mag natuurlijk aan meerdere projecten meedoen. 

Aanmelden gaat uitsluitend via het inschrijfformulier op www.muzecollectief.nl.  

Het is dus niet voldoende je bij je eigen docent aan te melden!  

Partijen worden tijdig uitgedeeld en moeten thuis en in de les worden voorbereid. 

Alle data en tijden vind je helemaal achterin dit krantje. Wil je nog iets weten, vraag het 

je docent of stuur een mail naar: Gerdien Romeijn (projectleider) 

gerdien.romeijn@gmail.com   

Veel plezier gewenst met het uitkiezen van een leuk project! 

 

http://www.muzecollectief.nl/
mailto:gerdien.romeijn@gmail.com


1. ‘In de Woestijn’ 

 

Een piloot is gestrand in de woestijn. Zijn vliegtuig is kapot, hij is moe, en zijn 

drinkwater is bijna op… Toch kan hij nog genieten van de schoonheid van het weidse 

landschap en de prachtige sterrenhemel  ’s nachts. Er komen mooie herinneringen in 

hem op, van toen hij nog een jongetje was, dat graag tekende. En dan hoort hij ineens 

een helder stemmetje achter zich…. 

Met de WereldMuzeBand als kerngroep - waarbij iedereen zich mag aansluiten die van 

improviseren houdt - maken we sfeervolle muziek, die de eenzaamheid van de piloot 

maar ook de schoonheid van de woestijn weergeeft. 

Het stuk heet  “Zand en Sterren” en is een speciaal voor deze voorstelling geschreven. 

Maar...... het is geen muziek waar je van begin tot eind je noten speelt, maar een 

zogenaamde ‘geleide improvisatie’.  Dat wil zeggen dat je vrij bent om te kiezen uit 

korte stukjes van 1,2 of 3 maten. Die mag je herhalen zolang je het mooi vindt klinken. 

Het is helemaal geen moeilijke muziek om te spelen, maar wel een uitdaging om er met 

elkaar een mooi geheel van te maken; om het te laten klinken als “Zand en Sterren”! 

 

Wie: alle akoestische instrumenten, maar ook Arabische Ud,  de Hangdrum,  

Udu en andere percussie 

Leeftijd: vanaf 12 jaar, ook volwassenen zijn welkom! 

Niveau:  alle, als je maar bereid bent te improviseren! 

Wanneer: wo 20 en 27 juni, 4 juli     20.15 – 21.30 

vr 6 juli generale    14.45 – 15.30 

Waar: Dansstudio 

Leiding: Marcel Verheugd en Ron Hendriksen 

 

 



2. ‘De Apenbroodbomen’ 

 

Stel je voor: je woont op een klein planeetje, echt piepklein. En dan ontdek je ineens 

een heleboel onkruid, wat steeds harder gaat groeien.. en voor je het weet staat het 

vol gigantische apenbroodbomen! Dat wil je niet, je planeet dreigt uit elkaar te barsten! 

Je moet dus flink onkruid wieden, en dat is precies wat onze kleine prins te doen staat.  

We maken met een groot blazersorkest een spannende oerwoudsfeer met het nummer 

“Roar” van Katy Perry. Je hoort het gerommel van de wortels van de bomen, en het 

gekrijs van de apen die van de vruchten eten. Speel je met ons mee?  

Iedereen mag meedoen, van jong tot oud. Er zijn partijen voor alle niveaus.  

Let op: aan dit project is ook een knutselworkshop gekoppeld, waarbij we  attributen 

gaan knutselen die we zullen gebruiken bij ons optreden! 

Wie:  alle blazers (ook blokfluit), accordeon, piano, basgitaar, akoestische en 

elektrische gitaar, veel drummers, keyboard, contrabas 

Leeftijd: alle 

Niveau:  A, B 

Wanneer: Zutphen 

do 21 en 28 juni    17.30 – 18.15 

knutselworkshop do 28 juni   16.30 – 17.15 

Lochem 

wo 20 en 27 juni    16.30 – 17.15 

knutselworkshop wo 27 juni   17.30 – 18.15 

Gezamenlijke repetities in Zutphen 

do 5 juli (Muzehof)    17.30 – 18.15 

vr 6 juli generale (Hanzehof)   15.00 – 15.45 

Waar:  Zutphen: Muzehofzaal 

  Lochem: Stadshuus 

Leiding:  Ymkje Hellinga, Geri Hoeve, Boukje Musch 

 



3. ‘De Koning’ 

 

Op zijn reis door het heelal ontmoet de kleine prins de meest merkwaardige figuren.  

Zo is er een koning zonder onderdanen. Iets dat hij zelf erg frustrerend vindt… Hij is dan 

ook maar wat blij met de nieuwe bezoeker, en laat zijn autoriteit eens heerlijk gelden.  

Met de muzikanten van de Muzehof Talentenklas gaan we aan de slag met 

majesteitelijke muziek en heroïsche thema’s.  Zowel pop als klassiek is van de partij. 

Hopelijk kan het gebodene de goedkeuring van Zijne Majesteit wegdragen…. 

 

Let op: voor dit project is geen open inschrijving! 

 

 

Wie:  Talentenklas 

Leeftijd: 15 -19 

Niveau: C-D 

Wanneer: di 12, 19, 26 juni, 3 juli    19.30 – 21.00 

vr 6 juli generale    15.30 – 16.15 

Waar: Muzehofzaal 

Leiding:  Ton-Herman Melis, Gerdien Romeijn 

 

 

 

 

 

 



4. ‘De IJdeltuiten’      

 

 

Op de volgende planeet wonen de IJdeltuiten. Zij willen niets liever dan voortdurend 

door iedereen bewonderd te worden en kijken de hele dag in de spiegel.   

Ze vinden zichzelf echt fantastisch en verwachten complimentjes aan de lopende band.  

Wat zijn ze blij met de komst van de prins: een nieuwe bewonderaar!  

We gaan met een groot jeugdorkest een mix spelen van verschillende liedjes waarin 

Walt Disney’s “It’s a Wonderful World” de rode draad is. Doe je mee?  

Om de IJdeltuiten goed uit te beelden willen we ook onszelf met een mooie uitdossing 

aankleden. Daarvoor maken we zelf onze attributen in de extra knutselworkshops.  

Let op: de repetities zijn op dinsdag en woensdag. Het liefst kom je natuurlijk alle 

repetities, maar als je één van beide dagen niet kunt is dat niet erg.  

Wél verplicht voor iedereen is dinsdag 3 juli.  

 

Wie:  viool, cello, contrabas, fluit, hobo, accordeon, gitaar 

Wanneer: di 19 en 26 juni, 3 juli    16.15 – 17.00  

wo 20 en 27 juni    15.00 – 16.00 

knutselen: 

di 3 juli      17.15 – 18.00 

wo 4 juli     15.00 – 16.00 

vr 6 juli generale    16.00 – 16.45 

Waar: Muzehofzaal  

Leiding:  Jaap van Elst 

 

 

 



5. ‘De Zakenmannen’ 

 

Wat een drukte op deze planeet! Zakenmannen lopen af en aan met hun gewichtige 

koffertjes. Ze zijn druk met van alles en nog wat , maar hebben eigenlijk nergens tijd 

voor, behalve voor hun zaken. De kleine prins ziet het met verbaasde ogen aan.  

Met een gloednieuwe bigband  gaan we de Zakenmannen eens proberen te laten 

swingen. En natuurlijk gaat ons nummer over … WERK! 

Speel met ons mee met de geweldige jazz standard “Work Song” van Nat Adderley.  

 

Let op: je kunt al komen meerepeteren met de bigband vanaf dinsdag 29 mei 18.00 – 

19.00. Maar je kunt ook kiezen om pas tijdens de projectweken in te stappen.  

 

 

Wie:  fluitisten, klarinettisten, saxofonisten, trombonisten en trompettisten. 

drummer, bassist, gitarist en een pianist  

Leeftijd: 12+ 

Niveau:  gemiddeld tot gevorderd 

Wanneer: di 19, 26 juni, 3 juli    18.00 – 19.00 

vr 6 juli generale    16.15 – 17.00 

Waar:  Muzehofzaal 

Leiding:  Frans Rinsma 

 

 

 

 



6. ‘De Lantarenopsteker’ 

 

Druk, druk, druk! De lantaarnopsteker woont op een piepklein planeetje, waar hij ’s 

morgens de lantaarns uit en ’s avonds weer aan moet doen.  

Maar… de planeet is steeds harder gaan draaien en nu is het een kwestie van een 

minuut licht en een minuut duisternis…… zo blijft hij aan de gang!  

Zes pianisten aangevuld met blazers en slagwerk spelen een speciaal voor deze 

voorstelling gemaakt arrangement van het ritmische, energieke muziekstuk  

“Working together” van Yoko Shimomura.  

 

Let op: de muzikanten voor dit onderdeel worden door de ensembleleiders persoonlijk 

uitgenodigd om mee te doen. Je kunt je hiervoor dus niet zelf inschrijven! 

 

 

 

Wie:  piano, percussie, dwarsfluit, houtblazers, trompet 

Wanneer: wo 20, 27 juni, 4 juli    17.00 – 18.00  

  do 21, 28 juni, 5 juli    18.30 – 19.30  

  vr 6 juli generale    16.45 – 17.30 

Waar:  Muzehofzaal 

   

Leiding:  Cathelijne Maat en Emile Engel 

 

 

 

 



7. ‘De Dronkenlappen’        

 

Het is wel een heel wonderlijk gezelschap wat de prins hier aantreft. Het zijn dikke 

mannen die de hele dag door drinken, waar ze soms uitgelaten vrolijk maar vaak ook  

intens treurig van worden…. Waarom doen ze dit toch? De kleine prins snapt er niets 

van. Hun uitnodiging om met hen mee te drinken slaat hij in elk geval maar af! 

Stoppen met drinken is voor deze hopeloze gevallen waarschijnlijk geen haalbare kaart.  

Maar met het zwierige “Ballet” uit de Petite Suite van Debussy kunnen we in elk geval 

proberen te zorgen voor een vrolijke dronk!  

 

Let op: de dronkaards mogen dan zwieren en zwalken, met deze lastige noten moeten 

wij wel het hoofd koel zien te houden! Voor gevorderde spelers dus;-) 

 

 

 

Wie:  fluiten, klarinetten, basklarinet, 1 pianist (wordt apart gevraagd) 

Leeftijd: 15+  

Niveau:  C, D 

Wanneer:  ma 18, 25 juni, 2 juli    20.00 – 21.00 

wo 20, 27 juni, 4 juli    19.15 – 20.30 

  vr  6 juli generale    17.00 – 17.45   

Waar:  Muzehofzaal 

Leiding:  Gerdien Romeijn en Remko van der Vegt 

 

 

 



8. ‘De Slangen’ 

 

Op aarde aangekomen ontmoet de kleine prins eerst de mysterieuze Slangen.  

Het zijn verleidelijke, geheimzinnige wezens die bij voorkeur in raadsels spreken.  

Ze geven de prins veel wijze woorden mee, en beloven hem tot slot dat ze hem zullen 

helpen als hij ooit weer terug zou willen naar zijn eigen planeet.  

Bij dit onderdeel spelen we de beroemde klassieke muziek “Scheherazade” van Rimsky-

Korsakov, met een fantastisch symfonieorkest.  

Deze exotische sprookjesmuziek wordt aangevuld met een prachtige slangendans.  

Let op:  je kunt ook al komen meerepeteren met het symfonisch orkestproject dat start 

op vrijdag 25 mei van 19.00 - 20.30.  

In dat geval repeteer je ook andere mooie orkeststukken.  Je kunt ook pas instappen 

tijdens de projectweken en alleen aan Scheherazade meedoen. 

 

Wie: viool, cello, contrabas, fluit, hobo, klarinet, basklarinet, saxofoon, 

trompet, hoorn, trombone, tuba, slagwerk 

Leeftijd: 12+ 

Niveau:  B, C, D 

Wanneer: vr 15, 22, 29 juni     19.00 – 20.30 

ma 18 juni, 2 juli     18.45 – 19.45 

ma 25 juni strijkersrepetitie    18.45 – 19.45 

wo 27 juni blazersrepetitie    18.00 – 19.15 

  vr 6 juli generale     17.30 – 18.15 

Waar:  Muzehofzaal 

Leiding:  Jaap van Elst en Niels Pol 

 



9. ‘De Rozen en de Vos’ 

 

Een heel veld vol rozen, de kleine prins wist niet dat dat bestond. Hij wordt er een 

beetje verdrietig van... misschien was zijn eigen bloem dan toch niet zo uniek?  

Dan ontmoet hij een wijze en vriendelijke vos, die hem uitlegt dat zijn bloem juist heel 

speciaal is, simpelweg omdat zij degene is van wie hij houdt.  

Met een groot blokfluitensemble gaan we enkele delen uit de “Suite Le Petit Prince “ 

van Thera de Marez Oyens spelen. Alle soorten blokfluiten zijn welkom! 

 

Let op: je kunt al eerder meedoen met dit ensemble. Als je dit wilt, geef het even aan 

bij je inschrijving. De ensembleleider neemt dan contact met je op.  

Maar je mag ook pas tijdens de projectweken aanhaken.  

 

Wie:  blokfluiten 

Leeftijd: 14+, volwassenen 

Niveau:  C, D 

Wanneer: do 21, 28 juni, 5 juli    19.00 – 20.30 

vr  6 juli generale    18.00 – 18.45 

Waar:  Elizabethkapel Sutfene 

Leiding:  Norbert Kunst 

 

 

 

 

 



10. ‘Terug naar Huis’ 

 

Gaandeweg heeft de kleine prins steeds meer heimwee gekregen.  

Hij heeft veel geleerd over het leven op de verschillende planeten, en over wat er wel 

en wat er niet toe doet in het leven. Nu weet hij ook dat wat hij voor zijn bloem voelt 

iets heel kostbaars is. Hij verlangt er hevig naar zijn bloem en zijn planeet terug te zien.  

De slangen hadden beloofd hem te helpen terug te keren, het wordt tijd dat hij hen 

eens opzoekt….  

Om de hereniging van de prins met zijn bloem te vieren gaan we met een groot 

popkoor, enkele zangsolisten en een instrumentaal ensemble mooie muziek maken.  

Hiervoor kozen we het nummer “Somewhere Only We Know” van Keane.   

Iedereen mag meedoen! Het arrangement wordt helemaal op maat gemaakt.  

 

Wie: iedereen die graag zingt (je hoeft geen zangles te hebben), of een 

instrument bespeelt 

Leeftijd: alle 

Niveau:  alle 

Wanneer:     vr 15, 22 en 29 juni   17.15 – 18.45  

vr  6 juli generale   18.15 – 19.00 

Waar:      Zutphen: Muzehofzaal 

      

Leiding:      Andor en Dewi Boddeke 

 

 

 

 



Data 

Repetities en workshops starten vanaf 18 juni (in een enkel geval vrijdag 15 juni) 

Generale repetitie vrijdag 6 juli (de aangegeven tijden zijn aanwezigheidstijden. 

De generale van een project zal dus nooit overlappen met een ander project!) 

Twee voorstellingen zaterdag 7 juli 14.00 en 19.00  

Generale en voorstellingen in de Theaterzaal van de Hanzehof 

Adressen 

Zutphen: Muzehof - Coehoornsingel 1 Zutphen 

Elisabeth Kapel Sutfene - Geweldigershoek 39 Zutphen 

Lochem - Stadshuus Markt 3 Lochem  

Uitleg niveaus:  

A is iedereen vanaf het 1e jaar.  

B ben je als je je A diploma hebt 

C als je je B diploma hebt etc.  

Geen diploma’s op zak? Overleg met je docent.  

Inschrijven 

Je kunt je tot uiterlijk 27 mei inschrijven uitsluitend via het inschrijfformulier op 

www.muzecollectief.nl. Je mag natuurlijk aan meerdere projecten meedoen!  

Vul dan voor elk project waaraan je mee wilt doen een apart formulier in. 

Je krijgt een bevestigingsmail. Deelname aan alle workshops is gratis.  

Kaartjes voorstelling 

Toegangsprijs € 10,00, kinderen t/m 11 jaar € 6,00 

Voorverkoop exclusief voor Muzehof/Muzecollectiefleerlingen vanaf 18 juni bij 

de Muzehofbalie. Er kan gepind worden! De algemene verkoop start vanaf 25 

juni. DVD bestellen kost in de voorverkoop € 10,00, na de zomer € 15,00. 

Verder belangrijk: 

Bladmuziek krijg je tijdig via je docent om thuis in te studeren. 

Neem je eigen lessenaar, voorzien van je naam,  mee naar de repetities.  

Over de kleding en de gang van zaken rondom de voorstelling en de generale 

krijg je t.z.t. meer informatie van je ensembleleider. 

http://www.muzecollectief.nl/


Toneel 

Repetities: (alle in de Muzehofzaal van de Muzehof) 

28 mei 16.30-18.30 

Kleine Prins, Piloot, Bloem, Koning, Dronkenlappen 

4 juni 16.30-18.30 

Kleine Prins, Wetenschappers, IJdeltuiten (alleen met tekst), Zakenmannen 

11 juni 16.30-18.30 

Kleine Prins, Lantaarnopstekers, Slangen, Vosje, Rozen (met tekst), Bloem 

18 juni 16.30-18.30 

Kleine Prins, Piloot, Bloem, Koning, Dronkenlappen, IJdeltuiten (met tekst), 

Zakenmannen 

25 juni 16.30-18.30 

Kleine Prins, Lantarenopstekers, Wetenschappers, Vosje, Slangen, Bloem, Rozen 

(met tekst) 

Generale doorloop: alle acteurs 

26 juni 16.30-18.30 in de Theaterzaal van de Hanzehof 

Aanwezig zijn 15 min voor aanvang, tot 12 jaar onder begeleiding van ouders.   

Kleding passen/checken (puntjes op de i): alle acteurs 

2 juli 16.30 – 18.30 in de Muzehofzaal 

Generale: alle acteurs 

6 juli 14.30- 19.00 in de Theaterzaal van de Hanzehof 

Eindvoorstellingen:  

7 juli- 14.00 - 16.00 én 19.00 - 21.00 (12.30 en 18.00 uur aanwezig zijn)  

 

 

 



 

 

De zomervakantie begint officieel op zaterdag 14 juli.  

Vanwege de 36-wekenstructuur zal de vakantie vaak al 

ingaan na de eindpresentaties op 7 juli.  

Neem bij twijfel contact op met de eigen docent.  

 

De docenten laten u tijdig weten wanneer de eerste les na 

de zomervakantie zal plaatsvinden.  

Muzehof en Muzecollectief wensen alle leerlingen en hun 

familie een mooie zomer! 

 

 

 

 


