Groep 7/8
Thema: De Cd
Muzikaal thema: Cd hoesjes, uiterlijke kenmerken van stijlen muziek.
Doel: De kinderen gaan muziekstijlen benoemen en herkennen, daarna gaan ze in een van die
stijlen een cd hoesje ontwerpen voor hun zelf verzonnen band of muziekgroep.
Nodig: papier, schaar, tekenspullen, lijm, magazines, papier etc CD hoesjes, werkblad

Info stijlen
Neem verschillende cd hoesje mee het liefst van allerlei stijlen.
Kinderen vinden het erg leuk om van jou te horen op welke muziek jij dol was toen je zo oud was
als zij, of waar jou ouders van hielden, of je opa en oma. Betrek het op jezelf!
(mogelijkheden: klassiek, jazz, house, rap, rock, ska, new age, cabaret/kleinkunst, volksmuziek,
pop, punk, rock 'n roll, luisterliedjes, kindercd etc. Zoek naar duidelijke stijlkenmerken in de
hoesjes) Heb je zelf geen cd's kijk dan online naar voorbeelden (bol.com ofzo)
Bespreek met de kinderen wat erop staat en waaraan je een bepaalde stijl kunt herkennen.

Luister quizz
Opdracht 1
Deel de werkbladen uit en lees te tekst. Laat track 1 horen en laat ze de CD hoesjes erbij zoeken,
eventueel in duo's. Wil je de chaos beperken die bij nakijken achteraf vaak ontstaat dan doe je het
gelijk na elk nummer.

Stijlen
Opdracht 2 (in duo's )
Nu gaan ze de stijlen waarbij de muziek hoort ook bij de hoezen zetten (letter)
Benoem tijdens de bespreking nog eens de stijlkenmerken, haal er eventueel plaatjes bij van internet

Vormgeven
Opdracht 3
Zie werkblad. Ik maak er meestal een heel verhaal van: Stel je bent een bekend ontwerpstudio voor
artiesten en je krijgt een opdracht binnen van een populaire band of zanger(es) waar je een Cd
ontwerp voor mag maken. Wat zou jij maken? Ze mogen zelf een voorbeeld uit de lijst nemen (of
natuurlijk iets zelf verzinnen).
Maak een ontwerp en voer het uit. Je kunt het tekenen, collage technieken gebruiken, schilderen, op
de computer maken.

Verdieping:
Alle ontwerpen kunnen in doosjes tentoongesteld worden.
Het is leuk is om een andere klas naar de stijl van de muziek te laten raden en zo te kijken of het
ontwerp klopt.

