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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 van het BSO team.

Maandag
Maak de Muziekfabriek
Alle muziek is uit de wereld verdwenen. Wij kunnen alle muziek weer
terug laten komen door een heuse grote muziekfabriek te maken. Als we
dit met zijn allen doen, moet het lukken

Gitaar van �ssuedoos
4-8 jaar
Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan
natuurlijk het hebben van een gitaar: maak hem zelf!

Songtekstkwartet
6-12 jaar
We zingen: 'Kwarte���!' Verzamel de 4 delen van een songtekst en
maak het liedje compleet. Wie verdient de meeste punten?

Gitaarsleutelhanger
8-12 jaar
Ben jij een echte Rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk niet in je
collec�e ontbreken. Gemaakt van een sappak!

Dinsdag
Maak je eigen muziekinstrument
Verkenners
Maak je eigen muziekinstrument om met elkaar een muziekoptocht te
maken!
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Eigen fanfare optocht
Verkenners
Trek vandaag je mooiste verkleedkleren aan, want we gaan, nadat we onze
eigen muziekinstrumenten gemaakt hebben, een fanfare optocht door de
wijk maken!

Eetbare drumstokjes
4-12 jaar
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drums�cks! Maak zelf je
eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

FloraBand - Muziek workshops
Uitvinders 11.00-15.00
In het gebouw van Floraband Rijnsburg zijn allemaal workshops met
allerlei instrumenten. Dit doen we met diverse BSO's van Floreokids en
Rijnsburgse kinderen
Voor de kinderen van de Uitvinders, vanaf 7 jaar

Donderdag
SING & MUSIC
10.30-12.30 uur
De muziekfabriek is bijna af en dat betekent dat we muziek kunnen
maken. Met instrumenten, met onze stem. We gaan er van alles over
leren door een echte expert.
Uitvinders en Verkenners in een aparte groep, voor meer
lee�ijdsgerichte ac�viteiten

Duimpiano
8-12 jaar
Een duimpiano wordt veel gebruikt in de Afrikaanse muziek. Pak snel een
schroevendraaier, een leeg blik en wat hout en ga aan de slag!

Sjalendans
Gebruik een sjaal om mee te zwieren, samen aan rond te draaien en om
kiekeboe mee te spelen. We maken er een dansfeestje van!

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!

Woensdag
Bij Pimmetje, Rijnsburgerweg 21
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Mondharmonica maken
4-12 jaar
Weet je wat een mondharmonica is? Het is een klein instrument waar je
ontze�end veel geluid mee kunt maken. Wij maken ze vandaag zelf!

Boter, kaas en instrumenten
6-12 jaar
Je leest het goed: geen boter-kaas-en-eieren deze keer maar boter-kaas-
en-instrumenten!

Vrijdag

Playback je gek
4-12 jaar
In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoe� natuurlijk geen liedje te zijn. Het
kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Xylofoon fruit
4-12 jaar
Heb jij wel eens een xylofoon gezien? Een xylofoon maakt hoge en lage tonen. We proberen dit uit en
maken daarna van fruit een xylofoon.

Lier of harp knutselen
De lier of lyra is vooral bekend als een in de klassieke Oudheid en Middeleeuwen veel gebruikt
muziekinstrument en de voorloper van de harp. Vandaag maak je één van deze instrumenten.

 


