
INFORMATIEBROCHURE





Rozie is een jong, klein, pasgeboren pandabeertje die haar familie kwijtraakt na een zware storm. 

Ze voelt zich bang en alleen. Ze is helemaal roze, maar weet niet wie ze is en waar ze thuishoort. 

Rozie besluit op zoek te gaan naar dieren die haar kunnen helpen. 

Tijdens haar zoektocht leert Rozie dat niet iedereen gelijk is.

Dat kleuren kunnen veranderen en dat sommige dieren een vacht of veren krijgen. 

 

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Raf Missorten. 

Hij schreef het boek in opdracht van het Odeon Saxofoonkwartet. 

 

Het verhaal wordt verteld door Miekemie en muzikaal begeleid door het Odeon Saxofoonkwartet.

 

Dit kwartet brengt klassieke muziek voor de saxofoon, geschreven door componist Noah Thys.

 

In de voorstelling worden jonge kinderen op speelse manier in contact gebracht 

met klassieke muziek en de saxofoon. 

 

 

“Wie ben ik?” “Identiteit, diversiteit en familie” worden op een originele manier aangepakt. 

Vragen en thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen tussen 4 en 8 jaar oud. 

 

De zoektocht van Rozie naar haar eigen identiteit zorgt voor een perfect 

raakpunt met de leefwereld van jonge kinderen. 

 

Door middel van een fantasierijke en muzikale vertelling en een bundel lestips, 

kan je als leerkracht verder aan de slag rond deze verschillende domeinen. 

 

 

DUUR: 40 minuten 

 

 

HET VERHAAL



    WIE ZIJN WIJ?  

Het Odeon Saxfoonkwartet en Miekemie's Vertelateljee 



    WIE ZIJN WIJ?  

HET ODEON SAXOFOONKWARTET 

 

Het Odeon Saxfoonkwartet is een jong,gedreven saxofoonkwartet bestaande uit: 

Astrid Tison, Joke Van Lent, Jovanka Depauw en Jonatan De Jonghe. 

In de jaren tussen 2011 en 2018 studeerden zij allen aan het Koninklijk Conservatorium te Gent 

in de klas van Koen Maas, Raf Minten en Rik Vaneyghen .

Algauw werden de eerste stappen gezet tot het vormen van een vast ensemble. 

 

Omdat ze ook kinderen willen kennis laten maken  met de wondere wereld van de saxofoon, 

ontstond het idee om een interactieve voorstelling te maken waarbij een verhaal verteld wordt 

door middel van muziek.  

Zo ontstond de voorstelling

 “Droeve Rozie, blije Rozie”.

 

www.odeonsax.be

 

MIEKEMIE'S VERTELATELJEE

 

Miekemie houdt als geen ander van verhalen. Als leerkracht in een Freinetschool 

kon ze met kinderen aan de slag om haar passie van vertellen, voorlezen en toneel spelen 

in de praktijk te brengen. 

 Miekemie volgde lessen toneel aan de muziekacademie van Geraardsbergen, schreef zich in voor cursussen

muzische vorming en verteltheater, kreeg opleidingen rond filosoferen met kinderen en volgde de cursus

“kindertalentenfluisteraar” bij Elke Busschots en Luk Dewulf. 

 Al deze kennis en opgedane ervaring bundelde ze tenslotte in “Miekemie’s Vertelateljee”. 

Met eigengeschreven verhalen creëert ze magie op een vierkante meter. 

Kinderen worden interactief meegenomen in het verhaal en beelden de personages uit 

door middel van allerlei attributen. 

Zo ontstaat stapje voor stapje een minitheater waar iedereen plezier aan beleeft.

 

www.miekemie.be

 

Toen Odeon de vraag stelde of Miekemie samen met hen het verhaal van Rozie wilde vertellen, 

moest zij daar geen twee keer over nadenken.

 

De muziek, het verhaal en het interactieve vertellen zorgt ervoor 

dat er een wereld van verbeelding opengaat voor elk kind. 

 

http://www.odeonsax.be/
http://www.miekemie.be/


   DE VOORSTELLING  

"Droeve Rozie, blije Rozie" 
is een muzikale voorstelling voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 

(Tweede kleuter tot en met tweede leerjaar)

Maar ook volwassenen kunnen ervan genieten. 

Miekemie brengt het verhaal tot leven op een fantasierijke manier. 

Haar kennis en ervaring uit het onderwijs en theater 

dragen ertoe bij dat kinderen zich onmiddellijk aangesproken voelen. 

 

De kinderen worden actief betrokken bij het verhaal. 

 

De muziek wordt gebracht door het Odeon Saxofoonkwartet. 

De kinderen maken kennis met klassieke muziek

 en de familie van de saxofoons. 

 

Na de voorstelling bieden we een korte workshop aan 

waarbij we de saxofoon voorstellen, 

de manier waarop hij klinkt, hoe hij eruit ziet en hoe je erop speelt. 

We zingen het slotlied uit de voorstelling 

en leren het refrein aan de kinderen d.m.v. prenten en bewegingen.

 

Bij de voorstelling hoort een exemplaar van het boek “Droeve Rozie, blije Rozie” 

 

Ook een pdf-bestand met lestips voor de leerkrachten 

en een partituur van het slotlied maken deel uit van het pakket. 



   KOSTPRIJS  

 

Vanaf 750 euro/voorstelling (maximum 150 kinderen).

 

De prijs drukken? 

Dat kan door: 

-Meerdere voorstellingen op één dag 

-Een samenwerking met verschillende scholen 

uit dezelfde regio. 

-Een samenwerking met de bibliotheek of 

de dienst cultuur 

uit jouw stad. 

 

Interesse? Kennismaken? Vragen? Offerte op maat?

 

Neem vrijblijvend contact met ons op:

odeonsaxofoonkwartet@gmail.com

 

http://odeonsax.be/contacteer-ons/


   TECHNISCHE FICHE  

 

Algemeen

- één uur opstel- en soundchecktijd nodig. 

- stoelen voor het publiek.

- maximum voor 150 kinderen. 

-Beamer met HDMI-aansluiting 

(indien andere aansluiting: laptop voorzien met USB-poort) 

-Scherm of witte muur op het podium om te projecteren.

-tafel op het podium voor het decor. 

- Verlengkabels  

(Brengen we ook zelf mee, maar is er nooit teveel)

-Speeloppervlak: 6 meter op 4/5 meter 

(zie tekening) 

 

Laden, lossen, parking 

Plaats voor lossen van 2 wagens.

 4 parkeerplaatsen.

 
GRAAG WETEN WIJ OP VOORHAND 

WANNEER ER ZAKEN ZIJN WAARAAN U NIET KUNT VOLDOEN 

 



 SPEELOPPERVLAK  


