Instrumentenestafette: Geef de muziek door
In de instrumenten estafette word kennis gemaakt met verschillende instrumenten. Van
drums naar piano. Dan door naar de blaasinstrumenten en het laatste stokje is voor de
snaarinstrumenten. Of welke volgorde dan ook. De instrumentenestafette is een actieve
workshop in 4 rondes. Waar leerlingen met allerlei instrumenten kennismaken en ze mogen
proberen. Dit alles wordt gekoppeld aan een estafettelied dat we aan het eind met zijn allen
gaan uitvoeren. Er komen 4 muziekdocenten die ieder iets vertellen over de
instrumentengroep, daarna gaan kinderen zelf aan de slag met de instrumenten. Het is
uitproberen en zelf muziek maken. Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijk
optreden, alle leerlingen en alle instrumenten: de muzikale prijsuitreiking.
Er komen 4 docenten met elk hun eigen instrument. Snaarinstrumenten: gitaar, elektrisch
gitaar, viool etc. Blaasinstrumenten: saxofoon, fluit, trombone, trompet, etc. Slagwerk:
trommel, drumstel, bekkens, bongo etc., Toetsen: Keyboard, piano, orgel. Ze vertellen
erover, laten dingen horen en zetten de leerlingen dan zelf aan de slag met een muzikale
activiteit die hoort bij het instrument. Er doen minimaal 4 klassen mee. Het kan eventueel
ook met 2 klassen en halve groepen. Na een half uur geven de leerlingen het stokje, lees
instrument, door aan de volgende klas. Na 4 keer een half uur hebben de leerlingen de
estafette gelopen. Dit wordt afgesloten met een optreden voor alle 4 de klassen. Een groot
orkest met allerlei instrumenten. Uit elke klas worden een aantal leerlingen gekozen die gaan
spelen. Met iedereen zingen we het estafettelied. De leerlingen leren samenspelen en
samen zingen. De leerlingen ervaren hoe het is om als team met muziek bezig te zijn. De
leerlingen leren allerlei instrumenten ontdekken. De leerlingen ervaren wat muziek met je
kan doen en hoe je jezelf er in kan uiten.

Productinformatie
Discipline: Muziek, Multidisciplinair
Doelgroep: Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Soort activiteit: Eenmalig, Leerlijnen
Groepsgrootte: Minimaal 4 klassen, maximaal 8 klassen
Duur: 1 dagdeel
Frequentie: In overleg
Beschikbaarheid: Maandag t/m vrijdag
Locatie: De activiteit vindt op school plaats, in een lokaal of speellokaal.

