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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,

De Vrijbuiters

Maandag
Lipdub
Een wa�es? Een libdub is een videoclip die in 1 keer is opgenomen.
Normaal gesproken gebeurd dit in stukjes. Dit kost wel wat voorbereiding,
maar dan heb je ook wat!

Voorbereiding Lipdub
Zoals ik al benoemde, is voor een lipdub voorbereiding nodig. Wij hebben
verkleedkleren, schmink en knutselmateriaal. Uiteraard mag je ook spullen
van thuis meenemen.

Dinsdag
Duimpiano
Een duimpiano wordt veel gebruikt in de Afrikaanse muziek. Pak snel een
schroevendraaier, een leeg blik en wat hout en ga aan de slag!

Vrijbuiters Muzikale Belevenis
Van wie is toch die fietstas (die niks met fietsen te maken hee�) onder het
bureau bij de Vrijbuiters....... En.... ik hoor iets.... ergens heel vaags.... en
heel ver weg.... De Rebellen en Piraten gaan vandaag een muzikale
belevenis genieten.
De ac�viteit is ook buiten. Bij slecht weer zorg voor regenkleding/droog
setje.
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Woensdag
Wij zijn vandaag gesloten. De opvang is bij de Schatzoekers.

Donderdag
Klankenkaravaan
De Klankenkaravaan komt bij het Buitenhof langs. En de Vrijbuiters ook. Wij
leren hoe je verschillende instrumenten kunt gebruiken. Dit gaan wij
natuurlijk ook zelf uitproberen!
Wij gaan lopend naar het Buitenhof. Bij slecht weer, neem regenkleding
en/of een droog setje mee. Neem je eigen broodtrommel en drinkfles mee,
wij zorgen voor de inhoud.

Vrijdag
Wij zijn vandaag gesloten. De opvang is bij de Schatzoekers.

 


