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Beste leerkracht, 

 

Binnenkort bezoekt u met uw groep de muziekvoorstelling ‘De Liedjesatlas’. Liedjesatlas 
wordt uitgevoerd door Ras-entertainer Peer en gitarist Stefan. Zij laten kinderen horen en 
ervaren wat hun leeftijdgenoten in andere landen leuk vinden en met wat voor muziek zij 
daar groot worden. 

Peer en Stefan reizen in deze interactieve voorstelling samen met hun jonge publiek de 
wereld rond en zingen de leukste traditionals van de landen die ze aandoen. Hoe vergaat het 
de verliefde Adriaan uit Amerika? Wat maakt de leukste kok van Suriname klaar? Hoe ziet een 
school in Afrika eruit? Welke dieren wonen er in Indonesië wat krijg je in een Spaans 
restaurant op je bord?  

De liedjes van het veel verkochte boek/cd “De Liedjesatlas” zijn kinderliedjes van over de hele 
wereld en zijn vertaald door de bekende kinderboekenschrijver Koos Meinderts.  
Tip: Mochten jullie enthousiast zijn over de liedjes in liedjesatlas, dan is het welllicht leuk om 
het boek + CD te bestellen. Hierbij de link naar een van de verkoop sites: 
 
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-liedjesatlas/9200000046390111/?referrer=socialshare_pdp_www 
 

 
 
 
Deze voorstelling is een vervolg op de eerder verschenen schoolvoorstelling en is aangevuld 
met landen die ze steeds vaker tegenkomen op scholen (zoals Syrië en Rusland) waardoor 
steeds meer kinderen in aanraking komen met hun ‘roots’ of die van hun klasgenoten. 
Bekijk het promofilmpje van de voorstelling via: 
 
 https://co-utrecht.nl/index.php/liedjesatlas/ 
 

 

 

 

 

 



Over Peer 

De zanger, presentator, improvisator en theaterdocent Peer de Graaf (Den Bosch 1958) 
woont en werkt al vele jaren in Tilburg. Bij kinderen & jongeren is hij bekend geworden als de 
artiest Meneertje Peertje’, als zanger van Trapperdetrap (nu de Liedjesatlas ) en als docent 
van theaterworkshops (o.a. via Factorium, Tilburg). Hij was ruim zeven jaar docent drama bij 
College Wandelbos en College Cobbenhagen. 
 
 

 
 
 
Over Stefan 
 
Stefan Blankestijn is al zijn hele leven beroeps muzikant en heeft over de hele wereld 
opgetreden met o.a. Guus Meeuwis en vele andere artiesten. Sinds 1999 is hij ook betrokken 
bij vele kinder cd’s en voorstellingen onder de naam Trapperdetrap / Parea en inmiddels de 
Liedjesatlas. 
 

 
 
 
 
 
 



In de voorstelling zitten enkele interactieve liedjes. Peer en Stefan laten in onderstaand 
filmpje zien welke bewegingen er bij de liedjes horen. Deze kunnen voorafgaand aan de 
voorstelling worden geoefend in de klas. 
 
https://youtu.be/g6TceBNo-4U 
 
 
Playlist van de voorstelling 
 
01.      Biba boom - Nigeria 
02.      Huis op wielen  
03.      Blauwe trein - Rusland 
04.      Kleine kikker  - Turkije 
05.      FatouYo  
06.      Regenlied 
07.      Lekker koken - Suriname 
08.      Minnahaha 
09.      Pompom Politieman  
10.      Ik ben zo blij met mij – Nieuw Zeeland 
 
 

 


