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Ga jij mee met ons naar de muziekfabriek?

Tijdens de voorjaarsvakantie gaan we allerlei leuke activiteiten

gaan doen wat allemaal in het teken staat van muziek.

Het word een vakantie waar we heel veel muziek gaan maken,

dansen en met heel veel gezelligheid.

Er word ook nog druk gewerkt aan een leuke verrassing voor de

kinderen, die geheel in het teken zal staan van muziek, maar daar

krijgt u later nog meer informatie over.

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!

Piano sandwich

Deze piano is niet om op te spelen, maar om op te eten! We maken

de toetsen van brood en vullen deze lekkere piano met beleg naar

keuze. Dat wordt piano-tastisch lekker!

Water-xylofoon

In water zit een heleboel muziek. We maken een waterinstrument en

leren spelen op de klanken van meer of minder water.

 

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'

Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten liggen

door elkaar. Welk orkest maakt als eerste de bladmuziek weer

compleet?



 

Muziekbingo

Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van

getallen die voorbij komen worden er liedjes gedraaid! Weet jij de

artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Tekenen op muziek

Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar het ritme

van de muziek. Wat hoor je? En wat kun je allemaal tekenen op dit

ritme? Gaat het ritme snel of langzaam? Dit gaan we vandaag

oefenen.

Lipdub

Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook

zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Maak je instrument!

Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt maken?! Wat

dacht je een panfluit van rietjes? Of een blikken banjo?! Op deze

manier knutsel je zo een heel orkest bij elkaar!

Eetbare drumstokjes

Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks! Maak

zelf je eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes? Of toch

liever met smeerkaas?

Swingende rozijnen

Soms kun je gewoon niet stil blijven staan en moet je even swingen.

Deze rozijnen denken er net zo over! Weet jij hoe het komt dat ze

kunnen dansen?

Kleuren stopdans

We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek.

Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Tumbafestival

Op Curaçao wordt jaarlijks het Tumbafestival gehouden. Degene

die het beste zijn eigen muziek laat horen wordt Tumba koning of

koningin. Neem je eigen muziekinstrumenten mee en win!

 


