
GEEN DRANK, GEEN KLANK. IN DE FANFARE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het speelplein viert een speciale gelegenheid. Het speelplein hangt vol met briefjes: muzikanten gezocht voor 

de fanfare. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Blikken, kartonnen dozen, plakband, touw, deksels, latten, hamer, nagels, snaren, pvc-buizen, koppelstukken, 

trechters, kazoo's, spuitbus goud, kroonkurken, karton, pluimpjes, vuilniszakken,... 

SPEELIMPULSEN           

Instrumenten maken: Samen met de kinderen kan je instrumenten knutselen. Met oude dozen en blikken kan 

je trommels maken. Maak met een grote kartonnen doos ook een 'grosse caisse'. Twee oude deksels vormen de 

cimbalen. Je kan ook ook zelf een contrabas maken. Neem een groot leeg blik. Zet het blik met de opening 

naar de beneden. Maak een lat vast aan het blik. Maak een gaatje in het midden van het blik. Koop echte 

snaren van een basgitaar of nylon touw. Stop de snaar door het gaatje en maak er een paar knopen in. Span de 

draad goed aan en maak 'm vast aan de bovenkant van de lat. Doe plakband of plakkers aan je vingers om 

contrabas te spelen. Je kan ook zelf leuke blaasinstrumenten maken met stukken PVC-buis. Een dwarsfluit, 

bvb. Met een trechter erbij maak je een trompet of een klarinet. Met twee ronde PVC-koppelstukken erbij 

maak je een saxofoon. Als je een kazoo monteert aan het mondstuk dan kan je leuk spelen. Spuit eventueel 

met een spuitbus je instrumenten in het goud. Met kroonkurken en houten latjes kan je rammeltoestellen 

maken. 

Uniform: Met stevig karton en pluimpjes uit de knutselwinkel kan je iedereen een kepie laten maken. Met 

vuilniszakken maak je de jassen. Schilder er de revers en de knopen op. 

Repeteren: Onder leiding van de strenge maar rechtvaardige dirigent worden enkele nummers ingeoefend. 

'Sjarel ik heb...' en de 'Brabaçonne' mogen zeker niet ontbreken in je repertoire. Voorzie ook majoretten. 

Iemand moet met de vlag voorop lopen en de dirigent geeft de maat aan met een grote stok. Oefen ook op het 

marcheren. Je kan zoals bij een taptoe je fanfare opdelen in twee en hen laten kruisen en weer samen komen. 

De grote optocht: Dan is het tijd voor het echte werk. Verzin een gelegenheid voor de fanfare om uit te 

trekken: een officiële inhuldiging met de burgemeester, een belangrijke gast komt aan op het speelplein, de 

jaarlijkse optocht voor de kinderen door de gemeente, 100 jaar speelpleinwerk,... 

Geen drank... Hou af en toe 'ns pauze om ne goeien te drinken! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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