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22 februari t/m 05 maart

BSO De Batavieren

Maandag 22 februari
Didgeridoo
De didgeridoo is een blaasinstrument, wat vooral bekend is
van de Aboriginals uit Australië. We proberen er zelf eentje
te maken!

Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige
muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het
spel!

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!

Dinsdag 23 februari
Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je
lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij proberen het!

Eetbare drumstokjes
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks!
Maak zelf je eigen lievelingsvariant: met pindakaas en
nootjes?

Lipdub
Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken!
Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat worden?

Donderdag 25 februari
Taxidans
Zet de muziek aan en roep een taxi! Komen jullie dansend
en huppelend aan bij de volgende halte?

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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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!

Vrijdag 26 februari
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!

Verfkunst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier.
Met wat verf onder onze voeten gaan we lekker kliederen!

Maandag 1 maart
Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen.
Rijst wil ook weleens dansen, maar dan niet door muziek.
Ontdek tijdens dit proefje hoe dat kan!

Fortnite freakshake
Wij maken een gezonde freakshake in de kleuren van de
skins uit de game Fortnite. Wat voor lekkers drop jij op jouw
freakshake?! Welke skin kies jij?

Natuurlijke windgong
We combineren de natuur met onze creativiteit en zo zorgen
we voor vrolijk geluid. Als het een beetje waait, maakt de
natuur zelf de muziek!

Dinsdag 3 maart
Muziek met natuurlijk materiaal
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt
met van alles rammelen, ritselen, plonsen, trommelen, doe
mee!
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Monkey platter
Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot bord gevuld met
allerlei gezond eten. Proef je mee?

Muziek uit oude rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier muziekinstrumenten van. Doen
ze het goed? We proberen het uit in ons 'rommelorkest'.

Donderdag 5 maart
Bananenchips
Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor nodig. We maken de
chips in de oven en dat duurt echt wel eventjes. Maar dan: smullen van je
zelfgemaakte gezonde bananenchips!

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

Wie is de Music Maestro?
Welkom bij de grote Muziek Quiz! Laat horen en zien hoeveel jij over muziek weet:
ben jij dé music maestro?

Vrijdag 6 maart
Keukenconcert
Het is feest in de keuken. Met een pollepel, een paar oude pannen en een paar lepels
kun je niet alleen eten, maar ook drummen!

The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het andere team dat jij
het bent?

Food art: muzikanten
De drummer en gitarist die wij vandaag gaan maken kun je gewoon opeten. Ze zijn
namelijk best gezond én zien er ook nog eens heel grappig uit!

 


