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Inhoudsopgave
Hoe gebruik je deze workshop?

3

Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas?

Les 1 t/m 18
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Hier beschrijven we alle lessen afzonderlijk en we geven tips over
hoe je hier het meeste rendement uithaalt in de klas.
Lessen:
1. Wat zijn Boomwhackers?
2. Noten op de notenbalk
3. Hoe kun je meespelen?
4. De muziekoefeningen
5. Tips voor de Boomwhackers
6 en 7. De toonladder van C (langzaam en snel)
8 en 9. Omgekeerde toonladder van C (langzaam en snel)
10 en 11. Toonladder combinatie
12 en 13. Twee treetjes tegelijk (langzaam en snel)
14 en 15. Twee treetjes terug (langzaam en snel)
16 en 17. Toonladder combinatie
18. Percossa Wacky Boomster

Tip: Delen met je leerlingen
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Na het klassikaal bekijken van de video kan je er voor kiezen om
deze video te delen met de leerlingen. Een ieder kan dan de video
nog eens terugkijken, om zodoende de tekst goed te kunnen oefenen.

Boomwhackers

2

Muziek

Boomwhackers

Hoe gebruik je deze workshop?
Welkom bij de workshop “Boomwhackers basislessen” van Team Talento! In deze workshop krijgen je leerlingen muziekles op een bijzondere manier. We gaan spelen met Boomwhackers. Dit
zijn mooi gekleurde slag- en melodie-instrumenten.
Zittend achter je tafeltje kan iedere leerling lekker meedoen met workshopleider Chris en ben je
zeer actief bezig met ritmes, geluiden en het luisteren naar muziek. De videolessen kan je gezamenlijk in de klas bekijken. Middels de werkbladen kunnen de leerlingen zelfstandig of in groepjes nog eens extra oefenen.

Tijdsduur
De video’s variëren niet zoveel in tijdsduur. Gemiddeld duurt een video zo’n 2 tot 3 minuten. In een videoles leert
Chris de leerlingen een nieuw ritme aan. Dat heb je niet direct onder de knie, dus zal je iedere les meerdere malen
gaan bekijken.

Voorbereiding
De videolessen vragen nauwelijks voorbereiding. Zorg voor voldoende basissets Boomwhackers. In een basisset
zitten 8 staven. Iedere leerling heeft één staaf nodig.
Als alle leerlingen actief aan het Boomwhacken zijn, maakt dat uiteraard wel flink wat lawaai. Overleg met je collega’s wat het beste tijdstip is om te gaan Boomwhacken.

Doelgroep
Deze workshop is niet echt aan een bepaalde leeftijd gebonden. Bepaal zelf of de workshop geschikt is voor de
leerlingen in jouw groep. Wij adviseren je om deze workshop vanaf groep 5 in te zetten.

Planning
Bekijk eerst zelf eens de lessen 1 tot en met 5. Bepaal dan of je deze lessen ook met de leerlingen wilt bekijken,
of dat je zelf de uitleg kunt geven voor het spelen met de Boomwhackers. Vanaf les 6 zie je eigenlijk twee blokken
van 4 lessen staan. Speel dagelijks een les en sluit op vrijdag het blok af met de combinatieles. De week erop kan
je dan de volgende lessen spelen. De gehele workshop kan je dus in twee tot drie weken uitvoeren.

Extra informatie
Chris geeft les in zijn eigen drumschool en gebruikt hierbij graag moderne leermiddelen. In zijn muzieklessen
wordt theorie op een speelse manier met de praktijk verweven. Door zijn brede ervaring met verschillende
muziekstijlen en zijn enthousiaste presentatie kun je zijn muziek-workshops uitstekend gebruiken in de klas. De
drumschool van Chris vind je op www.ffdrummen.nl.
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De lessen
Les 1: Wat zijn Boomwhackers?
Chris stelt zichzelf even voor en vertelt wat Boomwhackers zijn; gekleurde staven, die je als slag- en melodie-instrument kunt inzetten.
Na de videoles
In les 1 gaan we nog niet echt aan de slag met de Boomwhackers. Het
is wel goed om met z’n allen naar deze eerste les te kijken. Zorg ervoor dat je in de klas al Boomwhackers hebt. Je kunt ze dan laten zien,
er wellicht zelf iets mee spelen.

Boomwhackers
Boomwhackers zijn veelzijdige instrumenten en onmisbaar voor een
rijke leeromgeving. Door het raken van objecten, andere Boomwhackers of eigen lichaam leer je ritme, melodie, harmonieën en akkoorden op een speelse manier. De buizen vormen samen een octaaf en
produceren een eigen geluid. Op de buizen zijn duidelijk de reeks van
tonen vermeld. Ze zijn makkelijk bespeelbaar. En ze zijn ook nog eens
goed betaalbaar; een basisset van 8 buizen kost zo’n € 25,-. Schaf voor
€ 100,- eens vier sets aan en gebruik ze bij toerbeurt door de gehele
school.
Extra info over Boomwhackers vind je op:
http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers.
Kies daar voor de “diatonische set”.

Les 2 tot en met les 5: uitleg
Chris geeft in deze lessen duidelijke uitleg over hoe je met de Boomwhackers om moet gaan. Vooral les 4 is belangrijk. Daarin zien we
hoe de oefeningen er op het digibord uit komen te zien en geeft Chris
tekst en uitleg hoe je dan zo’n oefening moet spelen met de Boomwhackers. Bekijk vooral les 4 met z’n allen!
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Les 6 tot en met 9: de toonladder van C
Vier korte lesjes, waarin we de toonladder van C spelen. In les 6 in
een laag tempo, in les 7 een stuk sneller. In les 8 spelen we de omgekeerde toonladder (van hoog naar laag). In les 9 nogmaals, maar ook
nu weer een stuk sneller.
Deel de klas in acht groepjes in. Iedere groep krijgt z’n eigen kleur
Boomwhacker. De kinderen in zo’n groepje spelen dan dus alleen de
toon die bij deze kleur hoort. Als je de les nog eens speelt, geef dan
de groepen een andere kleur Boomwhacker.

Les 10 en 11: de toonladder van C - combinaties
In les 10 komen de oefeningen van les 6 – 9 samen. We spelen alles
nog eens, nu achter elkaar door. Chris geeft uitleg. Als je goed geoefend hebt met de lessen, kan je les 10 prima volgen.
Les 11 is exact hetzelfde als les 10, maar nu zonder de uitleg van Chris.
Probeer foutloos mee te spelen met de muziek.

Les 12 tot en met 15: de toonladder van C in stapjes
Wederom vier korte lesjes en wederom rondom de toonladder van C.
De noten volgen elkaar nu wat minder netjes op. Je gaat telkens twee
tonen omhoog en dan weer eentje omlaag. En bij de omgekeerde
toonladder (les 13 en 15) doen we dat net andersom; twee omlaag,
een omhoog.

Les 16 en 17: de toonladder van C in stapjes - combinaties
In les 16 komen de oefeningen van les 12 – 15 samen. We spelen alles
nog eens, nu achter elkaar door. Chris geeft uitleg. Als je goed geoefend hebt met de lessen, kan je les 16 prima volgen.
Les 17 is exact hetzelfde als les 16, maar nu zonder de uitleg van Chris.
Probeer foutloos mee te spelen met de muziek.

Les 18: Percossa Wacky Boomster
Leuk en hilarisch! De Nederlandse muziekgroep Percossa laat op hun
eigen manier zien wat je met Boomwhackers kunt doen. Bekijk deze
video met z’n allen, voor aanvang van de cursus of juist daarna.
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