Muziek

Bijlage 1
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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Bijlage 2
Bladmuziek Hoela Hoep

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.
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Bijlage 3
Pick a bale of coton
Gonna jump down					
Turn around
Pick a bale of cotton
Gonna jump down
Turn around
Pick a bale a day 2x
Oh, lordy					
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day 2x
I said
Me and my buddy gonna pick a bale of cotton
Now
Me and my buddy gonna pick a bale a day
I said
Me and my buddy gonna pick a bale of cotton
Now
Me and my buddy gonna pick a bale a day
Oh, lordy
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day 2x
Gonna jump down
Turn around
Pick a bale of cotton
Gonna jump down
Turn around
Pick a bale a day 2x
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Bijlage 4
Bewegingen
Pick A Bale O’Cotton
Jump down
Turn around
Pick a bale
o cotton/a day
Oh Lordy
Pick a bale
o cotton/a day

stamp links, stamp rechts
klap op borst met LH, klap op borst met RH, klap
op borst met LH
klap op woord pick, klap op woord bale
twee handen voor je in de lucht
twee handen op bovenbenen, klap in handen, twee
handen op bovenbenen
klap op woord pick, klap op woord bale
twee handen voor je in de lucht
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Bijlage 5
Yesu Azali Awa
D
G
D
A
Yesu azali awa, yesu azali awa, yesu azali awa, nabiso
D
G
D
A
Yesu azali awa, yesu azali awa, yesu azali awa, nabiso
D
G D
A
Alleluia, Alleluia, Alleluia, nabiso
D
G
D
A D
Alleluia, Alleluia, Alleluia, nabiso

D

Tekst Yesu Azali Awa
Yesu azali awa, yesu azali awa, yesu azali awa, nabiso
Yesu azali awa, yesu azali awa, yesu azali awa, nabiso
Alleluia, Alleluia, Alleluia, nabiso
Alleluia, Alleluia, Alleluia, nabiso
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Bijlage 6
Russische dans Trepak
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Bijlage 7
Informatie
Harmonie en Fanfare
Fanfare:
Een fanfare is een orkest dat bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk. Fanfareorkesten lopen door de straten bij feestelijke gebeurtenissen. Tegenwoordig is dit maar een klein onderdeel van een fanfare, aangezien de meeste orkesten uitgegroeid zijn
tot volwaardige orkesten en ook regelmatig deelnemen aan orkestwedstrijden.
Bezetting:

Van al deze instrumenten zijn er meerdere partijen aanwezig (solo, 1, 2 en 3).
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Harmonie:
Een harmonie bestaat uit blaasinstrumenten (koperblazers, saxofoons en houtblazers) en slagwerkers. Een harmonie is
uitgebreider dan een fanfare, vanwege de toevoeging van de houtblazers.
Bezetting:

Instrumenten die ook regelmatig toegevoegd worden:

De bezetting kan variëren door de grote verscheidenheid aan muziek die kan worden gebracht met een harmonie. Ook bij een
harmonie zijn per instrument meerdere partijen aanwezig (solo, 1, 2 en 3)
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Bijlage 8
Leerlingblad
Harmonie en Fanfare
Hier zie je allemaal blaasinstrumenten.
Blaasinstrumenten worden onderverdeeld in 2 soorten.
Welke zijn dat?
1. .………………………. blaasinstrumenten
2. ………………………... blaasinstrumenten
Bezetting:

Er zijn verschillende soorten orkesten.
Welke orkesten kun jij opnoemen?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Er zijn ook orkesten met voornamelijk blaasinstrumenten.
Weet je welke dat zijn? Als je het niet weet, kun je het even googlen.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Instrumenten die regelmatig meespelen met een blaasorkest zijn:

Op youtube kun je horen hoe al deze instrumenten klinken.
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