
Op Wereldreis
MUZIEK Mu5

Algemene doelstellingen voor lessenreeks Op Wereldreis

• Leerlingen maken kennis met muziekstijlen uit verschillende landen
• Leerlingen leren beter zingen
• Leerlingen leren verschillende ritmes lezen, herkennen en uitvoeren
• Leerlingen leren bewegen op muziek

We gaan op wereldreis! Laat de kaart van de wereld op het digibord zien. Vraag aan de leerlingen welke landen ze kunnen 
aanwijzen. Wijs Hawaï aan als dat niet aan de beurt komt en vraag hoe ze zich het leven op een eiland in de Stille Oceaan 
voorstellen.

• Laat de Hawaïaanse muziek horen aan de klas.
- Als je de muziek uit Hawaï zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
- Welke instrumenten worden er veel gebruikt? (Hawaïaanse gitaar, ukelele)

• De Hawaïaanse muziek is in Nederland gekomen vanaf 1920. Deze muziek bereikte ons via onze toenmalige kolonie
Nederlands-Indië. Pas in de jaren '30 werd de Hawaï-muziek hier echt populair. De muziekband The Kilima Hawaiians
werd tijdens deze periode de bekendste Hawaïaanse band en zo ontstond de Nederhawaïan.

Mu5.1
Op wereldreis - Hawaï

• Leerlingen maken kennis met de muziek van Hawaï
• Leerlingen verbeteren hun zangtechniek d.m.v.

inzingoefeningen
• Leerlingen leren het lied Hoela Hoep en bewegen erbij

Groep 5 4
Duur van de les: 45 minuten
Doelen:  zie bijlage SLO doelen

Materialen:
• mogelijkheid om muziek af te spelen
• vrije ruimte in de klas
• video en audio www.cultuurtrein.nl/links

- Hawaïaanse muziek
- Boom Chicka Boom als inzingoefening en om op te bewegen

• tekst Hoela Hoep (blz. 133)
• bladmuziek Hoela Hoep (blz. 134)
• mp3 Hoela hoep www.cultuurtrein.nl/muziek
• typische aankleding uit Hawaï

5 minutenORIËNTATIE

10 minutenONDERZOEK
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25 minutenUITVOERING
De leerlingen gaan aan de slag met het lied Hoela Hoep. Doe voordat je het lied gaat aanleren een paar oefeningen om in te 
zingen en te wennen aan het bewegen op muziek.

Oefening 1. De Sirene
• Maak een sirene van je laagste noot tot je hoogste noot en weer terug. Doe dit op verschillende klinkers (oe, aa, ee, ii).
• Volg je sirene met je vinger.
• Laat een leerling voor de klas staan die de sirene van laag naar hoog aangeeft (net als een dirigent).

Oefening 2. Boom chicka boom
Voor de les bereid je je voor door het het videofilmpje Boom chicka boom te bekijken. Bedenk een aantal variaties die je met 
je klas gaat doen.
Tijdens de les:
• Doe de oefening meerdere keren en doe het overdreven voor.
• Daag de leerlingen uit om de verschillende stijlen overdreven na te doen.
• Doe de laatste keer de 'cowboy style', dit sluit mooi aan op het vervolg van de les.
• Zing het lied Hoela Hoep voor of speel het af.
• Waar denken de leerlingen dat het lied over gaat?
• Zing het refrein voor. Hoe vaak komt het woord ‘Hoela’ voor?
• Laat de leerlingen ‘Hoela hoep, hoela hey’ meezingen.
• Zing samen het refrein.
• Zing het hele lied, de leerlingen zingen het refrein mee.
• Laat de tekst van het lied zien op het bord.
• Leer de tekst van de coupletten aan, door middel van voor- en nazingen.
• Gebruik de 'wegveegmethode’ om te kijken of iedereen de tekst kent.

Suggestie:
De leerlingen kunnen er nog dansbewegingen bij maken.
• Stap twee kleine pasjes naar links en beweeg daarbij met je handen aan de linkerkant van je lichaam op ‘hoela hoep’.
• Stap twee kleine pasjes naar rechts en beweeg daarbij met je handen aan de rechterkant van je lichaam op ‘hoela hey’
• Ga op ‘kom je lekker met ons dansen’ vier stapjes naar voren.
• Herhaal de beweging op ‘hoela hoep hoela hey’.
• Maak een swingende dansbeweging op ‘dans je lekker met ons mee’.
Dit lied kan heel goed gebruikt worden als klassenpresentatie bij het open podium op school. Dan is het leuk om dit lied te
presenteren met bijvoorbeeld bloemenkettingen, raffiarokjes en kleding in vrolijke kleuren. Vraag de leerlingen van tevoren
om deze spullen mee te nemen van thuis of maak het in de klas van bijvoorbeeld crêpepapier.

• Hoe was het om te zingen en te dansen tegelijk?
• Wat zijn de typisch Hawaïaanse kenmerken in het liedje Hoela Hoep?

5 minutenEVALUATIE
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TEKST
Hoela Hoep

Refrein

Hoela hoep, hoela hey,

Kom je lekker met ons dansen?

Hoela hoep, hoela hey,

Dans je lekker met ons mee?

Couplet (1)

Zonnig eiland waar wij op mogen wonen,

Heel veel zand en strand, maakt Hawaii ons thuis.

Palmbomen met heel veel kokosnoten,

’s Avonds kokosdrankjes drinken voor de buis.

Refrein 2x

Hoela hoep, hoela hey,

Kom je lekker met ons dansen?

Hoela hoep, hoela hey,

Dans je lekker met ons mee?

Couplet (2)

‘s Ochtends tilden wij al die zware stenen,

Naar het kampvuur, voordat het feest begon.

Feesten op het strand; samen alles delen.

Kampvuur brandt al bij de ondergaande zon.

Refrein 2x

Hoela hoep, hoela hey,

Kom je lekker met ons dansen?

Hoela hoep, hoela hey,

Dans je lekker met ons mee?
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BLADMUZIEK
Hoela Hoep
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