werkboekje
voorbereiding op
het HaFa-schoolconcert 2019
in CKB Theaterzaal

dit boekje is van

werkblad 1
Hoe was het vroeger?
Heel vroeger maakten de mensen muziek met het instrument wat je altijd bij je hebt:
je stem. Muziek maken had toen een heel andere bedoeling. De mensen dachten dat door
te zingen er een soort toverkracht van hen uitging. Ze dachten dat ze zo de boze geesten
konden verjagen. Maar de mensen zongen ook als ze aan het werk waren of als ze oorlog
gingen voeren.

Na een tijdje begonnen de mensen zichzelf bij het zingen te begeleiden. Ook nu weer met
‘instrumenten’ die iedereen altijd bij zich heeft; ze gebruikten hun handen om te klappen of
hun voeten om te stampen. Maar…… dat ging na een tijdje wel behoorlijk zeer doen.
Daarom werd er gezocht naar ‘muziekgereedschap’. Zo ontdekte men de eerste
muziekinstrumenten.
Wat klopt er niet aan het
plaatje hierboven?

Antwoord:

werkblad 2
Muziek maken met instrumenten ….
De eerste ‘instrumenten’ waarop de mensen muziek maakten waren natuurlijk geen
muziekinstrumenten zoals we die nu kennen. Er werd gewoon gespeeld op wat men in de
natuur kon vinden. Men sloeg met stokken op holle boomstammen of op uitgeholde botten
van dieren………
Kun jij enkele instrumenten noemen waar we nu muziek mee maken?

Antwoord:

Of men vulde gedroogde kokosnoten en kalebassen met pitten of steentjes.
Door te schudden kon je hiermee een leuk geluid maken.
Zet een kruisje bij de instrumenten waar je mee moet schudden om geluid te horen:

Er werd ook geblazen op schelpen en op hoorns van dode dieren.

werkblad 3
Hoe gaat het verhaal nu verder ?
Er kwamen steeds meer instrumenten waarmee de mensen muziek konden maken. In de
Middeleeuwen waren er mensen die geld verdienden met zingen, spelen op instrumenten,
verhalen vertellen of grapjes uithalen. Zij werden minstrelen genoemd. De mensen vonden
dit prachtig. Er werd wel veel om de minstrelen gelachen, maar ze hadden niet echt een
vrolijk leven. Het waren eigenlijk een soort zwervers. Een aantal van hen kon een baantje
krijgen als torenwachter. Ze konden soms ook op een trompet of een hoorn spelen. Dat was
handig, want zo konden ze signalen geven bij een brand of hoog bezoek.
…. en ze konden ook de tijd aangeven met hun trompet !

Hallo, hoe kun je nou de tijd aangeven met een trompet ?

Antwoord:

Als er meer torenwachters in een stad waren
speelden ze ook wel eens samen. Dat was heel
leuk om te horen en al snel werden deze
muzikanten gevraagd om op feesten te spelen.
Ze werden stadsmuzikanten genoemd. Dit waren
eigenlijk de eerste muziekverenigingen!
Ze gingen van stad tot stad en overal lieten ze
hun muziek horen. Al snel mochten ook andere
mensen zich bij die stadsorkesten aansluiten.

werkblad 4
Bij de koning en in het leger …
Er waren nog andere belangrijke muzikanten.
Die werkten aan het hof bij de koning.
Er was toen natuurlijk nog geen radio of TV.
Op deze manier kon de koning toch genieten van muziek
en als er een feestje was konden de gasten er ook op
dansen. De koningen schepten vaak tegen elkaar op over
wie de beste muzikanten had.

Nee, nee … ik ga niet
meer vechten zonder
mijn muzikanten !!

Als ze oorlog gingen voeren waren de trompetters en
trommelaars ook belangrijk. De trompetters konden de
soldaten laten weten wat ze
moesten doen door afgesproken
signalen te spelen. Zij wisten dan
bijvoorbeeld wanneer ze moesten
aanvallen of wanneer ze zich
moesten terugtrekken.

De trommelaar (of tamboer) kon de soldaten
aanmoedigen tijdens het vechten. Ook zorgden de
muzikanten ervoor dat de soldaten niet zo snel moe
werden bij het marcheren.
Want je loopt veel lekkerder en lichter als je achter de
muziek aanloopt. Zo is dus de marsmuziek ontstaan.

Weet jij wanneer je allemaal achter de muziek aan kunt lopen ?

Antwoord:

werkblad 5
Hoe ging het verder ?
De orkesten werden in de loop van de tijd groter en er kwamen steeds meer instrumenten
bij. Toen de soldaten van het Turkse leger Europa veroverden zagen en hoorden de mensen
instrumenten die ze nog niet kenden. Zo leerden we hier de triangel, het bekken, de kleine
en grote trom kennen. De grote trom noemen we daarom ook weleens de Turkse trom.

Om een orkest te herkennen werd soms een versiering gebruikt: de
schellenboom. Deze steekt boven het orkest uit. Er worden belletjes aan
gehangen en als de stok wordt geschud hoor je een vrolijk gerinkel. Ook
hebben veel orkesten een mooi geborduurd vaandel met hun naam erop.
Veel mensen spelen tegenwoordig op een instrument en elke stad of dorp
heeft wel een paar muziekverenigingen of orkesten. In zo’n vereniging wordt
vooral gespeeld op blaasinstrumenten en op slaginstrumenten.
De blaasinstrumenten zijn van hout of van koper.
Kun je een paar instrumenten opschrijven?
koperblazers:
houtblazers:

Welke instrumenten zie je hierboven?
Zet een cirkel om de namen.

trompet
piano
tuba
kleine trom

grote trom
saxofoon
harp

werkblad 6
Fantasie-instrument
Teken in het vak hieronder je eigen fantasie-instrument.
Je verzint een muziekinstrument dat bestaat uit verschillende
instrumenten die in een harmonie-orkest spelen.
Bijvoorbeeld een ‘klaritrombofoon’.
Geef jouw instrument eerst een naam.
Mijn fantasie-instrument heet:

Ik kan alleen maar
muzieknoten tekenen ...

werkblad 7
een puzzeltje….

Hallo,
Ik zoek een tuba…

Kun jij deze instrumenten vinden ?

hoorn

saxofoon

bekkens

bas

bellen

tuba

trompet

cornet

bugel

werkblad 8
Luisteropdracht
Je hoort 10 verschillende blaasinstrumenten. Herken je ze? Zet het juiste cijfer in het vakje.

4 van deze instrumenten horen niet in een harmonie of een fanfare
Welke niet? Zet een rondje om de naam.

werkblad 9
Het schoolconcert in de CKB Theaterzaal
Op 29 maart gaan jullie naar een muzikale voorstelling in de CKB Theaterzaal.
Kijk je wel eens naar een film? Want dan herken je misschien wel de muziek die het orkest
gaat spelen.
Een harmonieorkest met kinderen van het CKB en muzikanten uit de harmonie verenigingen
rondom Bergen op Zoom spelen dan speciaal voor jullie een concert.
Misschien speelt er ook wel iemand van jouw school in het orkest!
Twee presentatoren Bob en Bob nemen jullie
mee door het hele feestelijke programma en
ontdekken daarbij allerlei instrumenten en
verschillende soorten muziek.

Naast luisteren mogen jullie natuurlijk zelf ook meedoen;
want we gaan zingen, bodypercussie uitvoeren en is er een wedstrijdje!

werkblad 10

werkblad 11
Vervolg van werkblad 10

werkblad 12

Leef
A

B

C

A1

B

André Hazes

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad
En hij zei:
"Leef, alsof het je laatste dag is"
"Leef, alsof de morgen niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
En "leef, pak alles wat je kan"
En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan

2X

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z’n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild
En hij zei:
Refrein

C

En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan 2 X

C
C

Refrein
Refrein (begin langzaam)

B

En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan 2 X

C

Refrein

B

En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan
En leef!

