
 
Beste docent,  

Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen de voorstelling CLOSE CALL van componist  
Arthur Wagenaar. Hierbij ontvangt u een korte introductie en een aantal aanbevelingen.  
Wij vragen u deze goed door te lezen voordat u de voorstelling bezoekt. 

CLOSE CALL is een interactief concert waarin je op je smartphone meespeelt met een 
knallende band met drie drummers. Dankzij de bijbehorende app CLOSE CALL LIVE  
wordt je telefoon een muziekinstrument en ben jij muzikant in de band. Loops van je 
stem, baslijnen, scheurende solo's, zachte bliepjes, dikke beats: het zit straks allemaal in 
je smartphone! 
Tegelijkertijd gaat Close Call ook over de smartphone. Kijk jij ook 221x per dag op je  
telefoon? Kun jij je nog een leven zonder smartphone voorstellen? Kortom: bespeel jij je 
telefoon, of bespeelt je telefoon jou? 
 
Het stuk duurt ongeveer 45 minuten. Desgewenst is er na afloop ruimte voor een nagesprek 
met de muzikanten. 
 

Wij vragen u de volgende instructies en huisregels met uw leerlingen door te nemen: 

• Installeer van tevoren de app CLOSE CALL LIVE. Liefst ongeveer een week voor de 
voorstelling, zodat je de app al kan ontdekken. De app werkt op zowel de iPhone als op 
andere toestellen (‘Android’) en is gratis te downloaden in de App Store en op       
Google Play.  

• Zorg op de dag van de voorstelling voor een 100% volle batterij en uiteraard, vergeet 
niet je telefoon mee te nemen 

• Uniek voor deze voorstelling: mobiele telefoons AAN tijdens de voorstelling, maar blijf 
wel bij de app CLOSE CALL LIVE.                                                                                
Games, YouTube en Social Media zijn afleidend voor de anderen in de zaal, en verstoren 
ons internet netwerk, dat heel belangrijk is voor de voorstelling 

• Niet eten en drinken tijdens de voorstelling  
• Niet naar het toilet tijdens de voorstelling  
• Zelf naar de voorstelling kijken, overleggen en nabespreken komt later  

Bij aanvang van de voorstelling ontvangt elke leerling een speakertje om zijn telefoon 
op aan te sluiten. Wij vragen u er, samen met ons, op toe te zien dat alle speakers na 
afloop weer netjes worden ingeleverd. Bedankt! 

Meer info, video’s en downloadlinks zijn te vinden op www.arthurwagenaar.nl/closecall 

Voor vragen kunt u terecht bij Annemarie Bakker: productie@arthurwagenaar.nl.  

Tenslotte verwijzen wij u ook graag naar de CLOSE CALL lesbrief, waarmee u het voorstel-
lingsbezoek kunt verdiepen. Deze kunt u downloaden op www.arthurwagenaar.nl/closecall,  
bij het kopje ‘voor scholen’. 

Wij wensen u een goede voorstelling!  
Met vriendelijke groet namens Stichting Goed Bezig!, 

Arthur Wagenaar, componist, en Annemarie Bakker, productieleider

https://itunes.apple.com/us/app/close-call-live/id1258558078?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stichtinggoedbezig.closecalllive
http://www.arthurwagenaar.nl/closecall
mailto:productie@arthurwagenaar.nl?subject=
http://www.arthurwagenaar.nl/closecall

