
AKROS BSO Coco

Tour de talent: Week 4 Muziek
Hallo allemaal,

Wie is jouw favoriet? Justin Bieber, Ariana Grande, Armin van Buuren? Er wordt

heel veel muziek gemaakt, in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Op

televisie kunnen we genieten van allerlei talentenjachten zoals de Voice of

Holland en je kunt ook lekker lachen met Playback je Gek! Deze week draait het

om jouw muzikale talent. Je kunt zingen, dansen, knutselen en meedoen aan

speurtochten en hele leuke spellen.

Ben je er klaar voor? We roepen alvast: Music Maestro please!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag

Water-xylofoon

In water zit een heleboel muziek. We maken een waterinstrument en leren spelen op de klanken van

meer of minder water.
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Water limbo

De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad waarbij de danser onder een brandende stok door moet

dansen! De dansen mag alleen achterover hangen. Dus niet bukken! Als het lukt om op die manier

onder de stok door te dansen, wordt de stok lager gehangen. De limbo wordt ook wel gedanst zonder

brandende stok, waarbij het publiek mee mag doen.Ben jij een goede limbodanser?

Muzikale knikkerbaan

Spijkers in een plank slaan maakt een hoop lawaai. Maar als we met dit werkje klaar zijn dan maken we

muziek in plaats van lawaai. Als je de knikkers over deze baan laat rollen krijg je een mooi muzikaal

effect.

Dinsdag

Klankspeeltuin

Ervaar zelf hoe het is om muziek te maken

Woensdag

Playback je gek

In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te zijn. Het

kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Mercatorspeeltuin

We gaan spelen in de mercatorspeeltuin. We nemen glazen potjes mee om te kijken hoe het geluid veranderd

als er meer of minder water in zit. We gaan ook op zoek naar grote stokken zodat we als we terug zijn op de

opvang een gitaar kunnen maken.

Donderdag
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Microfoon

Glitter, glamour, fotografen en rode lopers! Wie wil er nou niet beroemd zijn! We knutselen onze eigen

microfoon. Die kunnen we straks goed gebruiken als we op het podium staan!

Muziek bingo

Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden

platen gedraaid! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de

titel van het nummer dat voorbij komt?

Rockstar Gitaar

Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan natuurlijk het hebben van een gitaar:

maak hem zelf!

Vrijdag

Muziekhartenspel

We zetten de muziek aan en lopen over de harten kring. Als de muziek stopt pakken we het hart die het

dichtst bij onze voeten ligt. Deze opdracht voeren we uit. Dat wordt enorm lachen!

Maak je eigen rap!

Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is

ontstaan in Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Op Columbusplein zoeken naar muziek die te vinden is in speelwerktuigen

Tussen de activiteiten door gaan we spelen bij het Columbusplein. We kunnen daar ook kijken

wat voor muziek er te vinden is in speelwerktuigen.
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