
 

 

VERFRISSENDE MUZIEKWORKSHOPS  

 

DOEN: iPAD & elektronica 

iPad en electronica;  
vernieuwde technieken dienen 
ons, zo ook om er muziek mee te 
maken. Wellicht hebben de 
studenten zelf al een mobiele 
telefoon: deze is ook bruikbaar! 
De iPad is ontworpen voor 
gebruikersgemak en het is dan 
ook -na deze workshop-            
zo gepiept om een eigen song 
te laten horen die je met 3 
andere klasgenoten hebt 
gemaakt. Dat wil zeggen: 
bedacht, gespeeld, opgenomen 
en misschien wel al geremixed. 
Aan de slag met nieuwe 
technieken en electronica! 

Duur  60 minuten 
Doelstelling kerndoel 2 + 3 
Kernwoorden  

electronica / techniek                    
iPads / mobiele Apple-telefoons 

samenspelen / arrangeren 
professionele studio 

BELEVEN: MUZIEKGESCHIEDENIS 

Tijdmachine van muziekl  
beeld & geluidsfragmenten 
ondersteunen de fantastische 
verhalenverteller (en tevens 
actieve musicus), welke op een  
inspirerende manier heel 
duidelijk de toonaangevende 
muziek genres langs laat komen. 
Hierna weet je waar de 
popmuziek van nú vandaan 
komt, waardoor rappers 
geïnspireerd raakten, wie het 
grote voorbeeld van Adele was, 
wat een popidool is, en nog veel 
meer. Geschiedenis op een 
interessante wijze belicht, een 
verhaal dat naar meer smaakt… 

Duur   60 minuten 
Doelstelling kerndoel 1 + 3 
Kernwoorden 

popmuziek en andere muziekstijlen  
vroeger, nu en de  verschillen 

evolutie & revolutie                     
lllllllllllllbeeld & geluidlllllllllllll 
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DOEN: EEN HIT SCHRIJVEN 

Songwrit ingl liedjes schrijven 
is een vak dat je kan leren. Basis 
elementen zoals songstructuur, 
de hook, ritme en melodie zijn 
na wat uitleg al snel bruikbaar: 
een professionele muzikant  
(bijna iedereen mocht zich al 
eens presenteren bij De Wereld 
Draait Door) helpt jullie mee 
met het schrijven van een eigen 
song. Wist je dat muzikanten 
trouwens heel snel van een tafel 
of stoel een instrument kunnen 
maken? Maar beter gebruiken 
we instrumenten die al 
aanwezig zijn op de locatie. 
Yeah! 

Duur  60 minuten 
Doelstelling kerndoel 1, 2, 3 
Kernwoorden 

ritme / melodie / harmonie 
muzikale structuren ontleden 

instrumenten gebruiken / zingen 
samenspelen  

middelbaar onderwijs, klas 1 t/m 6 
tijdsduur = 60 minuten 

    



 VERFRISSENDE MUZIEKWORKSHOPS  

 

DOEN: BEATS & MUZIEK MAKEN 

Back 2 Basic  muziek maken   
is iets wat ons met elkaar 
verbindt. Achtergrond, niveau, 
ervaring: het maakt allemaal 
niets uit. De belangrijkste 
dingen heeft namelijk iedereen; 
een paar oren, een stem en 
armen & benen! Na dit uur is 
duidelijk dat muziek maken 
gewoon super leuk is en vooral 
heel makkelijk. We bewegen een 
hoop, geven klanken door, 
maken een beat met de 
loopstation, geven een deurbel 
een rol (!) in ons muziekstuk, etc. 
Jullie, samen met een 
professionele muzikant. 

Duur  60 minuten 
Doelstelling kerndoel  2 + 3 
Kernwoorden  

bewegen / op de maat / ritme 
stemgeluiden / melodie 
instrumenten gebruiken               

loopstation 

DOEN & ERVAREN: WAUW-factor 

Hoor-laboratoriuml =open!  
onderzoeken, beluisteren, 
uitproberen, zelf iets maken 
jezelf verbeteren en dit alles op 
je gehoor! Het enige wat we 
gebruiken zijn onze oren, onze 
handen, elkaars oren en hele 
aparte, vernieuwende minuscule 
instrumentjes! Je mag ze ook 
zelf meenemen, als je al zoiets 
thuis in een la hebt liggen.. 
Iedereen wordt hier rustig van, 
keert terug in zichzelf maar werkt 
ook ontzéttend samen. Telkens 
verbaasd iedereen zich na dit 
uur.. Gegarandeerd succes!  

 

Duur   60 minuten 
Doelstelling kerndoel  2 + 3 
Kernwoorden  

ervaren / onderzoeken       
uitproberen / zelf iets maken                                   

je oren “masseren”                
Gigantische WAUW-factor 
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ACTIEVE QUIZ:  ♫-busine$$ 

Muziekklini+kl  een quiz 
waarbij je samenwerkt met 
klasgenoten en de samenhang 
duidelijk wordt tussen 
muziekstijlen van nu en die uit 
de geschiedenis. Maar ook 
muzikale feiten, artiesten & 
prijzen, achter de schermen van 
Spotify en andere muziek apps 
komen aan bod. Deze 
muziekkliniek is hét medicijn 
tegen vragen. Waarvan je 
misschien niet eens wist dat je 
ze had. Allemaal ins & outs, 
geheimen, weetjes en behind 
the scenes van de music 
business – get to know this! 

Duur  60 minuten 
Doelstelling kerndoel 1, 2, 3 
Kernwoorden 

quiz / samenwerken                       
kennis / interactief                  
muziek & techniek                 

muziek & beeld 

middelbaar onderwijs, klas 1 t/m 6 
tijdsduur = 60 minuten 

    


