
 
 
 

 
 

 
Lesmateriaal bij de aflevering ‘Ik ben een tovenaar’ 
 
Klik hier voor het liedje. 

 

 
 
Wij hebben een leuk liedje gezongen over wat je zou doen als je kon toveren, maar wist je dat heel 
vroeger er ook al eens een componist was die muziek over toveren heeft gemaakt? 

 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Ik_ben_een_tovenaar.mp3


 
 
 

 
Paul Dukas  (1865-1935) 
 
Paul Dukas kon al op jonge leeftijd muzieknoten schrijven op papier. Dat 
noem je componeren! Hij was heel streng voor zichzelf, want toen hij voor 
een muziekstuk een tweede prijs had gewonnen, dus geen eerste prijs (!) 
stopte hij met componeren. Gelukkig pakte hij het componeren weer op en 
werd hij wereldberoemd.  
Paul Dukas schreef een muziekstuk dat gaat over een tovenaarsleerling. Dit 
stuk werd zelfs gebruikt voor een korte Disneyfilm! De film Fantasia. 
Mickey Mouse speelt in deze film de leerling van de tovenaar!  
  
 
De tovenaarsleerling 
  
1: Toverspreuk Leerling 
Het verhaal begint met de oude tovenaar die zijn werkplaats verlaat. Hij laat dan zijn leerling, Mickey 
Mouse, achter met de vervelende schoonmaakklusjes. Mickey moet steeds emmertjes water halen en 
dat vindt hij helemaal niet leuk! Hij wordt er maar moe van! Hij ziet een bezemsteel staan en betovert 
deze bezemsteel om het werk voor hem te doen. Je hoort in de muziek hoe Mickey de toverspreuk doet. 
Klik hier voor het fragment.  
 
2: De bezems lopen 
De bezemsteel gaat emmertjes water halen en Mickey gaat lekker slapen. In de muziek hoor je hoe de 
bezem op en neer loopt. Klik hier voor het fragment.  
 
3: Overstroming 
De bezem blijft maar water halen totdat de put overstroomt en de vloer helemaal onder het water ligt. 
Mickey kan de bezem niet stoppen, omdat hij de toverspreuk daarvoor niet kent. Wanhopig splijt hij de 
bezem in meerdere delen met een bijl. Maar o help!! Elk stuk bezem pakt weer twee emmertjes en gaat 
door met water halen. Er volgt een enorme overstroming van de put en alles komt onder het water!! 
Mickey moet zwemmen en vechten om boven water te blijven! 
Klik hier voor het fragment.  
 
4: De Tovenaar 
Gelukkig komt de oude tovenaar net op tijd terug. Met zijn toverspreuk verbreekt hij de betovering in 
één keer en alles komt weer goed! Klik hier voor het fragment.  
 
 

 
Wil je een mooie goocheltruc zien en die ook zelf leren? Pepijn uit het 
orkest kan niet alleen heel mooi cello spelen, maar ook heel goed 
goochelen! 
In dit filmpje laat hij het je het allemaal zien!! 

 

En wil je het liedje nog eens horen, maar nu met de begeleiding van het klassieke orkest, klik dan hier.                                                           
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