Belle en Bo
Als opening van het geheel wordt deel 1 “Overture” van de compositie gespeeld, hierin
presenteert het orkest zich aan het publiek.
Belle en Bo zijn broer en zus en hebben al een paar jaar muziekles. Belle bespeelt de
klarinet en gaat binnenkort op voor haar A diploma. Bo is heeft al twee jaar langer les dan
zijn zusje, hij speelt slagwerk en vindt de het drumstel keigaaf. Hun uiteindelijke doel is niet
alleen meespelen in het orkest maar ze willen hun instrument zo goed kunnen bespelen dat
ze ook als solist kunnen optreden.
In deel 2, “Muzikant”, is deze wens nadrukkelijk te horen. De schoolklas zingt uit volle borst
mee!
In deel 3 laat Belle horen hoe goed zij al is. Ze speelt voor het eerst solo en het is hartstikke
spannend! De sfeer wordt verder gemaakt door de klas met schoolkinderen die op diverse,
bestaande en zelfgemaakte slagwerkinstrumenten spelen (windchimes, cymbals e.d.) In dit
deeltje wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk sfeer voor de muziek is maar ook hoe
belangrijk de muziek is om een bepaalde sfeer te bereiken.
In deel 4 laat Bo van zich horen. Hij is de stuwende kracht achter het orkest en laat het hele
arsenaal aan trommels en bekkens dat hij tot zijn beschikking heeft tot leven komen. Deel 4
is nogal een geheimzinnig deeltje waarin Bo het publiek meerdere malen laat schrikken.
Stel voor dat je wordt achtervolgd door een geheimzinnig figuur die jou wil grijpen. Je kijkt
steeds plotseling achterom om niet te worden verrast. Soms schrik je echter omdat er
daadwerkelijk iemand achter je staat……
In deel 5 mag het publiek meedoen. Er worden twee groepen gemaakt. De ene helft klapt in
de handen op een bepaald ritme en de andere helft stampt met zijn voeten op een ander
ritme. Dit is uiteraard van te voren gerepeteerd. Dit deel kan nog een keer worden gespeeld
waarin de ritmes worden omgedraaid.
Belle en Bo hebben al een paar dagen hard geoefend op de muziek die zij in het orkest
spelen. De repetitie met het orkest ging dan ook erg goed, de dirigent was tevreden en ze
hadden een hoop lol. Met hun hoofd vol muziek gaan zij naar bed en dromen daar dat zij de
beste muzikanten van de hele wereld zijn. In dit zesde deeltje ondersteunt het publiek het
orkest met het maken van heel zachte slaapgeluiden…….
Deel 7 is de finale. Als de volgende dag begint is het weekend! Belle en Bo kunnen zich de
hele dag bezighouden met hun favoriete hobby! Het publiek wordt opgeroepen om te zingen,
te klappen en te stampen zodat het een feest wordt voor iedereen!

