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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 27-02-2023
Songtekstkwartet
6-12 jaar
We zingen: 'Kwarte���!' Verzamel de 4 delen van een songtekst en maak
het liedje compleet. Wie verdient de meeste punten?

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

Rondvaart door Leiden
Vanmiddag gaan wij een rondvaart maken door Leiden en krijgen wij alle
ins en outs te horen van onze schipper
Neem regenkleding/paraplu mee als het slecht weer is en kleed je warm
aan!!

Dinsdag 28-02-2023
Ver�unst op muziek
4-12 jaar
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat
verf onder onze voeten gaan we lekker kliederen!

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?

Welk muziekinstrument ben je?
6-12 jaar
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden welk
muziekinstrument je bent?
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Woensdag 1-3-2023
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!

Donderdag 2-3-2023
Muziekbingo
6-12 jaar
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen
die voorbij komen worden er liedjes gedraaid! Weet jij de ar�est en de �tel
van het nummer dat voorbij komt?

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
6-12 jaar
Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten liggen door
elkaar. Welk orkest maakt als eerste de bladmuziek weer compleet? Een
strategisch ren- en �kspel, waarbij samenwerking je ver kan brengen!

Vrijdag 3-3-2023
Playback je gek
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
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.

 


