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Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Ti - Do.... Er klinkt deze week muziek op de BSO!

Pak je muzieksleutel en open de muzikale poorten naar de muziekfabriek; een plek

waar alle instrumenten tot leven komen. Daar zit muziek in! Beklim de

pianoladder, balanceer over de notenbalk, pak je gitaar erbij en rock jezelf door de

verschillende kamers van de fabriek. Hoeveel noten heb jij op je zang?

Ga snel aan de slag met dit swingende thema. Klinkt dat jou niet als muziek in de

oren?

Groetjes van Asena, Sjors, Teddy, Djovah en Harmke

Maandag

Foute party! Kom lekker gek verkleed :)

Verfkunst op muziek
We swingen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige

manier. Met muziek en verf!

Songtekstkwartet
We zingen: 'Kwartetttttt!' Verzamel de 4 delen van een

songtekst en maak het liedje compleet. Wie verdient de meeste

punten?

Dinsdag

Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden

welk muziekinstrument je bent?

Mondharmonica maken
Weet je wat een mondharmonica is? Het is een klein instrument waar

je ontzettend veel geluid mee kunt maken. Wij maken ze vandaag zelf!

Woensdag

Gitaarsleutelhanger
Ben jij een echte rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk niet in

je collectie ontbreken. Het is gemaakt van een sappak! Doe je mee?
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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!

Donderdag

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan de

kinderen. Dansen jullie mee?!

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?

Vrijdag

Wie is de Music Master?
6-12 jaar

Welkom bij de grote muziek quiz! Laat horen en zien hoeveel jij

over muziek weet: ben jij dé Music Master?

Maak je instrument!
Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt

maken?! Wat dacht je een pan�uit van rietjes? Of een

blikken banjo?! Op deze manier knutsel je zo een heel

orkest bij elkaar!

Bingo muziek
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met

muziek. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?
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