
AKROS BSO School of Understanding

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

Discopoffertjes

Poffertjes zijn al een feestmaal. Maar als we ze dan ook nog eens lekker gaan "pimpen" tot echte

discopoffertjes dan zijn ze helemaal super lekker!

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?

Dinsdag

Stoelendans

Hoeveel rondes blijf jij in het spel? Doe mee en we vinden het uit!

Mexicaanse tortilla's

Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het bijna dagelijks. Het is een soort ongezuurde

pannenkoek, gemaakt van maïs- of tarwemeel. We vullen 'm met heerlijke en gezonde ingrediënten!

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!

Welke YouTube BN-er ben ik?

Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee!

Gibraltarbad

We gaan lekker afkoelen in het Gibraltarbadje!
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Donderdag

Piano sandwich

Van heel gewoon wit brood maken we een eetbaar piano toetsenbord. Zoals wel vaker is dit hapje er

ook weer eentje waarvan we het eigenlijk bijna zonde vinden om 'm op te eten. Daarom maken we er

zeker een foto van!

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!

Beeld en Geluid

We gaan naar het museum van beeld en geluid in Hilversum. Of je nu komt voor de Beeld en Geluid

experience, een tijdelijke tentoonstelling, workshop, lezing of de prachtige architectuur: er is altijd wat te

doen bij Beeld en Geluid. Bij het instituut voor media ontdek je wat media met jou doen... en jij met de

media.

Vrijdag

Patatje gezond

Mmmmm, super lekker zakje patat! Of eh....het is net even anders dit keer. Geen frietjes maar....? Laat je

verrassen.

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!
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We gaan zingen met de geitjes!

Uitstapje naar de kinderboerderij
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