



De Vulkaan 
Stap in een episch avontuur met 3 volkeren die lang geleden de aarde 
bewandelden! De vulkaan staat op uitbarsten… 
Durf jij hem te beklimmen? 
De Vulkaan is een spannende interactieve voorstelling waarbij de kinderen 
muzikant én acteur zijn. Samen met de professionele muzikanten van Raw 
Resonance wordt er gezongen, bewogen, geacteerd en gespeeld op 
verschillende instrumenten. 
Het verhaal 
In het verhaal wordt de aarde bewoond door 3 natuurvolken die niets van 
elkaars bestaan afweten. Op een zeker moment vragen de mensen meer van 
de aarde dan ze eigenlijk nodig hebben… Het lot brengt hen samen op een 
vulkanisch eiland en ze komen voor grote uitdagingen te staan.
De vraagstukken uit het verhaal zijn te vertalen naar de belangrijke thema’s 
van deze tijd en de kinderen ervaren door middel van spel en muziek hoe je in 
harmonie kunt samenleven met elkaar en met de natuur. 
De voorbereiding 
Voorafgaand aan de voorstelling krijgen alle klassen een inspirerende 
muziekworkshop van de vakdocenten van Raw Resonance. Vervolgens 
krijgen de leerkrachten een inleidend lesprogramma met bijbehorende video’s 
voor in de klas. Zo wordt iedere groep klaargestoomd tot 1 van de 
natuurvolken uit het verhaal. 
In de voorstelling komen steeds 3 van deze volken (of klassen) tegenover 
elkaar te staan in een grote cirkel met in het midden een sluimerende 
vulkaan….. het verhaal kan beginnen! 
Natuurlijk zijn ook de ouders van harte welkom bij de voorstelling.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor welke groepen is De Vulkaan? 
• Het volledige pakket is er voor de midden en de bovenbouw.  
• Voor de kleutergroepen hebben we een speciale voorstelling. Het is in 
sommige gevallen mogelijk om deze kleutervoorstelling te doen op de 
voorstellingsdag. Dit hangt af van de grootte van de school.  
• Ouders zijn ook welkom om te komen kijken bij de voorstelling, mits de 
ruimte dit toelaat.
Waar vinden de lessen en de voorstelling plaats? 
• De voorstelling vind plaats in een gymzaal, aula of andere grote ruimte die 
wordt omgetoverd tot een ‘theater’ en voor de voorbereidende lessen komen 
de Raw Resonance vakdocenten langs in de klas.
Hoeveel leerlingen kunnen max. deelnemen? 
• Per voorstelling kunnen maximaal 3 groepen deelnemen. 



• We kunnen maximaal 3 voorstelling draaien op 1 dag. Dus 9 groepen per 
dag.
Kan er publiek aanwezig zijn bij de voorstelling?  
• Als de ruimte het toelaat, graag! 
 
Wat zijn de kosten van het project? 
De totale kosten van De Vulkaan: 
€ 2250,- (incl. BTW en excl. reiskosten á 33 ct per KM) 
Dit is inclusief:       
• een dag met workshops voor alle klassen  
• een inleidend online lesprogramma  
• bijbehorende youtube filmpjes  
• een dag met voorstellingen (3 workshopleiders op locatie) 
• alle bijbehorende techniek en instrumentarium 
• decor en licht voor de voorstellingsdag inclusief een ‘werkende’ vulkaan. 
Deze prijs geld tot 9 groepen en dus 3 voorstellingen op één dag.  
Vraag voor grotere scholen een offerte aan.  
 
Het is ook mogelijk om een losse dag met 3 interactieve voorstellingen te 
boeken zonder voorbereidende workshops van de Raw Resonance docenten, 
maar wel met een kort digitaal lesprogramma.  
De kosten hiervan bedragen € 1450,- 

AANSLUITING BIJ LEERDOELEN
De lessen sluiten aan bij de kerndoelen 35, 37, 38, 39, 49, 54, 55, 57.

Kennis 
De leerlingen leren over: 
– de 4 elementen  
– de aarde en de natuurlijke balans van al het leven  
– Verspilling, vervuiling en opwarming van de aarde  
– vulkanen  
– natuurvolken en rituelen
Vaardigheden 
De leerlingen leren: 
– samen een optreden te verzorgen  
– met de klas een ‘kostuum’ te ontwerpen en te maken voor de voorstelling
Muzikale vaardigheden 
De leerlingen leren: 
– drummen op cementkuipen  
– spelen op shaker eggs 
– body-percussie  
– zingen (meerstemmig) 
– meespelen en zingen met professionele muzikanten  
– bewegen op de muziek



Attitude  
De leerlingen leren: 
– over de ander zijn anders zijn  
– dat we onze rijkdommen kunnen delen met elkaar 
– dat ons handelen invloed kan hebben op de natuur 
– dat respectvol omgaan met de natuur in ieders belang is

Op onze website kan je meer informatie vinden over “De Vulkaan” en onze 
andere projecten: www.rawresonance.com. 
Voor verdere vragen kunt u mailen naar:  
info@rawresonance.com of bellen naar: +31 62 192 8512   
 
Voor het officiële promo filmpje van De Vulkaan drukt u op de volgende link:
 
PROMO FILM DE VULKAAN  
 
Muzikale groet,

Joost, Jeroen en Han. 

Raw Resonance

http://www.rawresonance.com
mailto:info@rawresonance.com
https://www.youtube.com/watch?v=qNuqptQFhxI

