
 
 
 

 
 

 
Lesmateriaal bij de aflevering ‘Schip ahoy’ 
 
Klik hier voor het liedje. 

 

 
 
Wij hebben een leuk liedje over de zee en het zoeken naar schelpjes gezongen, maar wist je dat heel 
vroeger er ook al eens een componist was die muziek over de zee heeft gemaakt? 

 

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


 
 
 

 
Benjamin Britten (1913-1976) 
 
Edward Benjamin Britten werd geboren in een klein vissersdorpje in 
Engeland. Dit dorpje lag aan de zee en Benjamin Britten keek elke dag 
uit op het water! In de ochtend was er soms een grote mist boven de 
zee waardoor hij amper iets kon zien. Maar als het helder was dan kon 
hij héél ver kijken. Dan kon hij de meeuwen zien die boven de zee 
vlogen en zelfs de mensen die zwommen in de zee of de bootjes die 
voorbijvoeren. s’Avonds kon hij de mooie zonsondergang zien. Een 
schilder zou van dit uitzicht een prachtig schilderij maken, een schrijver 
een mooi verhaal of gedicht, maar omdat Benjamin Britten een 
componist was, kon hij alles omzetten in muzieknoten. Hij wist hoe hij 
de verschillende uitzichten op zee kon laten klinken.  

In de uitzending hoorde je uit het stuk Four sea interludes het deel 
Dawn. (Zonsopkomst) Je hoort een rustige zee, met aan het einde van het stuk de eerste zonnestraaltjes 
en de zon die aan de horizon verschijnt.                                                      Een ander deel uit Four sea 
interludes is Storm, een heftige zee met hoge golven. (Dit is niet in de uitzending gespeeld) 

 

  

                     Klik hier voor Dawn.                                             Klik hier voor Storm                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uitvoering: San Francisco Opera Orchestra 

 

Het is belangrijk dat je hard en goed en tegelijk aan de roeispanen trekt als je in je bootje de zee op gaat.  
Als je hier klikt, zal Bas je leren hoe je dat het beste op dit liedje kan doen. (Je doet dit aan het begin en 
in het tussenspel) 

 

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

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Klassiek_Britten_Dawn.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Klassiek_Britten_Storm.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Klassiek_Schip_Ahoy_roeien.m4v
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Klassiek_Schip_Ahoy_RPhO.mp3

