Melkbussofoon: Boerengoed slagwerk
Melkbussen, potten, pannen, melkflessen; oude en nieuwe agrarische voorwerpen krijgen ineens een
andere functie als je er muziek mee gaat maken. We hebben er een echte act van gemaakt om voor
Prinses Beatrix op te voeren tijdens haar afscheid. Om tot een spectaculaire uitvoering te komen is
creativiteit en samenwerking nodig. In de workshop gaat iedereen actief aan de slag. In plaats van
‘zitten en luisteren’ worden de deelnemers gestimuleerd creatief te zijn, te bewegen, samen te
werken en nieuwe ervaringen op te doen. Het motto: weinig woorden, veel actie!
Een aantal basisritmes worden door elkaar gespeeld, met de muziek mee. Dit geeft een mooi
samenspel van klanken. Met allen voorwerpen samen maken we een muziekstuk dat we uitvoeren
voor bijvoorbeeld de rest van de school . We beginnen met de hele klas een aantal ritmes te spelen.
We spelen dit samen en tegelijk. We laten de kinderen verschillende boerenvoorwerpen zien en
vertellen iets over het gebruik vroeger en de klank en het muzikaal gebruik nu. Daarna gaan we aan
de slag met verschillende soorten boerenattributen. Per groepje gaan de leerlingen zelf een ritme
element maken en instuderen. Per soort attribuut wordt een ritme element ontwikkeld. Deze
verschillende ritme-elementen worden samengevoegd in een muziekstuk.
De leerlingen leren samenspelen en samen muziek maken. De leerlingen ervaren hoe het is om met
muziek bezig te zijn. Leerlingen kunnen zich creatief en actief uiten met slagwerk. De leerlingen
krijgen leren over het gebruik van verschillende boeren voorwerpen. De leerlingen leren over klank,
ervaren klank en ritme bij verschillende boerenvoorwerpen. Het is een fantastische groepservaring
om samen een slagwerkstuk te maken en uit te voeren.

Productinformatie
Discipline: Muziek, Erfgoed, Multidisciplinair
Doelgroep: Groep 5 – 8
Soort activiteit: Eenmalig, Leerlijnen
Fase talentlijn: Onder schooltijd
Groepsgrootte: Minimaal 1 klas
Duur: in overleg
Beschikbaarheid: Maandag t/m vrijdag
Locatie: De activiteit vindt op school plaats, in een lokaal of speellokaal.

