Mu3.5

MUZIEK

Roodkapje
Gemaskerd bal
Leerlingen leren het lied Gemaskerd bal
Groep:
Duur van de les:
Doelen:

3
45 minuten
zie bijlage SLO doelen

Materialen:
• mogelijkheid om (online) muziek en video af te spelen
• vrije ruimte in de klas of speellokaal
• tekst Gemaskerd bal (blz. 116)
• bladmuziek Gemaskerd bal (blz. 117)
• mp3 Gemaskerd bal www.cultuurtrein.nl/muziek
• maskers

ORIËNTATIE

5 minuten

Roodkapje en de jagers hebben ruzie gehad over de wolf. De jagers hebben de wolf gepakt, maar eigenlijk is Roodkapje wel
een beetje verliefd geworden op de wolf. Het jaarlijkse bal staat gepland en iedereen uit het bos is uitgenodigd. Roodkapje en
de wolf gaan samen en ook alle jagers uit het bos mogen op het feest komen.

ONDERZOEK

5 minuten

Bespreek met de leerlingen wat je allemaal nodig hebt voor een gemaskerd bal.

UITVOERING

20 minuten

• Bij een bal is in ieder geval muziek nodig. Voordat de leerlingen het lied gaan leren, doe je een aantal oefeningen met ze.
• Concentratie: de leerlingen staan allemaal heel stil met de voeten iets uit elkaar en de handen voor zich uit gestoken.
Het is de bedoeling dat iedereen precies op hetzelfde moment ‘HEY’ roept. Je telt niet af, maar geeft dit aan met een
inademing. Iedereen moet dus heel goed op jou letten. Wissel deze oefening af met verschillende klanken (HEY/HA/HOE/
HO enz).
• Oefen totdat de klas het helemaal tegelijk kan.
• De sirene: zing een sirene van de laagste toon, naar de hoogste toon en weer terug op verschillende klinkers. Beweeg met
je hand mee omhoog en omlaag. Een leerling kan de dirigent zijn door aan te geven wanneer je omhoog en wanneer je
omlaag gaat. De bewegingen moeten niet te snel zijn. Maak kleine bewegingen om zachte klanken aan te geven en grote
bewegingen om de leerlingen harder te laten zingen.
• Leer het lied Gemaskerd bal aan.
• Zing het lied voor of speel het af via het smartbord. Waar gaat het lied over?
• Zing het refrein voor en leer dit aan door middel van voor- en nazang. Laat de tekst op het bord zien als dit nodig is.
• Zing het eerste couplet. Leer dit aan door middel van voor- en nazang. Laat de tekst van het lied zien op het bord.
Verwijder een aantal woorden en oefen het lied.
• Doe dit ook met couplet twee.
• Wanneer iedereen het lied kent, zingen en dansen we het met elkaar en zetten daarbij de maskers op.
Suggestie:
Je kunt met de leerlingen ook zelf maskers maken.

EVALUATIE

5 minuten

Dit was de laatste les van Roodkapje.
• Wat hebben we allemaal geleerd?
• Zing nog een keer een van de liedjes om de les af te sluiten.
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TEKST

Gemaskerd bal
Niemand ziet wie je bent, niemand die je herkent
Op dit bal, op dit gemaskerd bal
En je danst één-twee-drie, maar je ziet niet met wie
Op dit mooie gemaskerde bal

Maskers verplicht, verstop je gezicht
Eventjes niet meer jezelf
Iedereen op dit feest heeft het hoofd van een beest
Een piraat of een heks of een elf

Niemand ziet wie je bent, niemand die je herkent
Op dit bal, op dit gemaskerd bal
En je danst één-twee-drie, maar je ziet niet met wie
Op dit mooie gemaskerde bal

Kijk dat konijn, wie zou dat zijn
Maartje, Mohammed of Rik
En die koe en dat schaap, zijn dat Lisa en Jaap?
Iedereen is verkleed net als ik!

Niemand ziet wie je bent, niemand die je herkent
Op dit bal, op dit gemaskerd bal
En je danst één-twee-drie, maar je ziet niet met wie
Op dit mooie gemaskerde bal
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BLADMUZIEK

Gemaskerd bal
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