Groerp 7/8
Thema: boeken, lezen
Muzikaal thema: beatboxen
Doel: Leerlingen beatboxen het stuk, en weten iets over de achtergrond van beatboxen
Nodig: voor de uitbreiding: trommel, schellen, raam, woodblock, buistrom,
klokkenspellen/boomwackers
Info
Lees samen de tekst op het werkblad.
Bekijk een stukje van dit filmpje over beatboxen: https://www.youtube.com/watch?
v=g0_2vmkTmf0
Beat boxen is lastig en het duurt een tijd voordat je het goed kan. In de muzikale opdracht gaan we
met de hele klas samen beatboxen met woorden die te maken hebben met boeken en lezen
Laat de klas kijken naar het filmpje met een aantal vragen:
Hoe is de muziek gemaakt? (laag voor laag opgenomen en over elkaar afgespeeld)
Welke beatbox geluiden zitten erin? (Boem, NK tsje)
Hoe is het filmpje gemaakt? (Stopmotion, met foto's)
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WuXbhcDK96o&feature=youtu.be

Ritme
Oefen alle stukjes los met de hele klas
Oefen alle stukjes door ze 1 voor 1 met het filmpje mee te spreken
Splits de klas in tweeën en doe de eerste twee regels.
Splits dan in vieren en doe er twee regels bij. Ga zo door

Spelen
Je kunt in een vervolg opdracht de woorden laten spelen door instrumenten
Laat de kinderen zelf ondervinden welke klank en speel manier het beste bij welk woorden passen
Waarschijnlijk kom je uit op:
Boek boem boem boek: trommels
Schrijvertje: woodblock
Tje tje tje: schellenraam of vinger bekkens
Leters lezen: tamboerijn of buistrom (leuk met toonhoogte!)
NK NK: op boomwackers: D of als die er niet zijn op de tafel slaan, een kast of iets anders met een
holle klank
Op de cover en Alinea kunnen op klokkenspellen en xylofoons: gespeeld worden (of iemand die een
c instrument speelt)
Laat de kinderen op hun tekstvel zelf de noten namen invullen die je ze voorzegt of kijk of er een
kind op muziekles zit die het voor kan zeggen. De C is overgebonden: er staan twee noten die aan
elkaar moeten klinken (als 1 toon)
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Boekboxing is een zelfbedacht woord. Het is een samentrekking van het woord boek
en beatboxen.
Beatboxen is ontwikkeld door arme jeugd uit New-York in de jaren '70. Het hoort bij de Hip
Hop cultuur waar ook breakdance, graffiti, rappen en DJ'en bij horen. Omdat de jeugd uit
achterstandswijken als: the Bronx geen geld hadden voor dure muziekapparatuur deden
ze de drummachines (beatbox) uit die tijd na met hun mond en ademhaling.
De woorden die in het filmpje gebruikt worden en tips:
Boek
Boem Boem Boek
*Zorg dat de oe goed klinkt: vorm een mooie ronde oe met je lippen,
*Laat de mmm zoemen in je mond. Soms helpt het als je je onderkaak iets laat vallen
Schrijver tje tje tje
* Zeg het woord een beetje hoog
* Maak voor de tje een soort klik geluid met je tong
Letters Lezen
NK NK
*Letter lezen zeg je weer hoog
*NK NK is een geluid dat je in je keel maakt: alsof je uh zegt met je mond dicht, of net als
het begin van een kuchje. Hoe lager je je kaak houd hoe dieper het geluid klinkt. Dit geluid
is een nabootsing van een elektronische beat die veel in house en dance muziek gebruikt
wordt
Op de cover:
*Zing het als een popartiest
Alinea
*Goed uitspreken en mooie lange lijnen maken
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